
Anexa nr. 2 E – Amendamente respinse – Grup parlamentar PNL 

Nr. crt Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Amendamentul propus Motivare/Sursa de finanţare Motivaţia respingerii 

1.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
545.835,33 lei pentru finalizarea 
lucrărilor privind modernizarea 
bazei sportive din comuma Osica de 
Sus, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc 
 
Investiţia de află în curs de 
derulare. Suma solicitată 
reprezintă valoarea rămasă de 
decontat (inclusiv TVA) 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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2.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru finalizarea 
construcţiei bazei sportive din 
comuma Mihaeşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

3.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
70.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale 
privind alimentarea cu apă în satul 
Falcoeni, comuna Potcoava, judeţul 
Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
finalizarea lucrărilor la reţeaua 
de alimentare cu apă. 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

4.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
284.172 lei pentru extinderea reţelei 
de canalizare şi alimentare cu apă în 
comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
extinderea reţelei de canalizare 
şi alimentare cu apă. 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

5.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
522.100 lei pentru reabilitarea bazei 
sportive din comuna Potcoava, 
judeţul Olt.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Inexistenţa unei baze sportive 
adecvate, deşi sunt foarte mulţi 
solicitanţi. 
Aceasta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

antrenamentul individual etc 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

6.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru construirea unei 
baze sportive în comuna Izvoarele, 
judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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7.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de  
1.200.000 lei pentru extinderea 
sistemului de alimentare cu apă 
potabilă din comuma Mihaeşti, 
judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
extinderea reţelei de alimentare 
cu apă potabilă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

8.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
3.000.000 lei pentru  finalizarea 
lucrărilor de canalizare în comuma 
Mihaeşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
extinderea reţelei de canalizare. 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

9.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.700.000 lei  pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a sistemului 
de alimentare cu apă în comuma 
Stoicăneşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
reabilitarea reţelei de alimentare 
cu apă. 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

10.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
32.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
satul Alimănăşti, comuna Izvoarele, 
judeţul Olt 
 

Lucrare a fost începută în anul 
1998 şi nu a fost finalizată nici 
în prezent.  
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

finalizarea lucrărilor la reţeaua 
de alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

11.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de alimentarea cu apă 
potabilă în comuna Bobiceşti , 
judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Investiţia este finanţată prin OG 
7/2006. Suma solicitată 
reprezintă ultima tranşă de plată 
neachitată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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12.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră în comuna 
Giurvărăşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
introducerea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

13.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a podului 
peste pârâul Bîrlui în satul Bechet, 
comuma Bobiceşti, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru deplasarea mai rapidă şi 
în condiţii de siguranţă a 
localnicilor, este necesară 
modernizarea podului peste 
pârâul Bîrlui din satul Bechet. 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

14.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru construcţia 
podului peste râul Oltet în satul 
Bodeşti, comuna Alunu, judeţul 
Vâlcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Investiţia a fost finanţată prin 
F.R.D.S. Lucrarea este finalizată 
în procent de 90%. Suma 
solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

15.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
1.292.569 lei pentru modernizării 
sistemului de alimentare cu apă în 
comuna Alunu, judeţul Valcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Investiţia a fost finanţată prin 
OG 7/2006. Lucrarea a fost 
finalizată. Suma solicitată 
reprezintă diferenţa care trebuie 
alocată de la Guvernul României 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

16.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
253.292 lei pentru construcţia bazei 
sportive multifuncţionale modet tip 
II în comuna Alunu, judeţul Vâlcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual. 
Suma reprezintă valoarea 
cofinanţării pe care trebuie să o 
acopere Consiliul Local 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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17.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de  
2.500.000 lei pentru reabilitarea 
reţelei de canalizarea pluvială în 
oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
reabilitarea reţelei de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

18.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
119.000 lei pentru amenajarea 
şanţurilor de scurgere a apelor 
pluviale în comuna Potcoava, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
amenajarea şanţurilor de 
scurgere a apelor pluviale 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

19.  OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
3.684.520 lei pentru înfiinţarea 
reţelei publice de apă şi canalizare 
în comuna Orlea, judeţul Olt 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
finalizarea lucrărilor la reţeaua 
de alimentare cu apă si 
canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

20.  Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 

Poziţia 31 Vâlcea 
Se propune alocarea sumei de 
126.636 lei pentru reabilitarea, 
modernizarea şi eficientizarea 
reţelei de iluminat public în comuna 
Alunu, judeţul Vâlcea 
 

Investiţia a fost finanţaţă de 
A.N.D.Z.M.. Suma solicitată 
reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local 
 
Pentru asigurarea unor condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
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programelor de electrificare Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 

din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 

Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 

 

21.  Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
120.000.000 lei pentru înfiinţarea 
serviciului de iluminat public în 
oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
oraşului. 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 

Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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22.  Anexa 3/19/02, Capitolul 
5001, grupa 51, art. 01, alin. 
38 Transferuri din bugetul 
de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea unitatilor 
de asistenta medico-sociale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru reabilitarea 
Centrului de sănătate din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea amenajarii unei 
unităţi adecvate de tratare şi 
asistenţă medicala a cetatenilor 
din orasul Drăgăneşti – Olt. 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece lucrarile 
de reabilitare propuse nu sunt de 
competenta sau in domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administratiei si Internelor (sunt de 
competenta administratiei publice 
locale). 
Totodata, potrivit art.138, alin.(5) 
din Constitutia Romaniaiei „Nicio 
cheltuiala bugetara nu poate fi 
aprobata fara stabilirea sursei de 
finantare” 

23.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  
106453 lei pentru reabilitarea staţiei 
de epurare din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  

Se respinge amendamentul întrucât: 

     - Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

24.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
26.000.000 lei pentru reabilitarea 
staţiei de epurare din oraşul Balş, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

25.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
12.000.000 lei pentru extinderea 
reţelei de canalizare din oraşul Balş, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
extinderea reţelei de canalizare. 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

26.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
20.000.000 lei pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă din 
oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă. 
 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

27.  Anexa 3/15/02, Capitolul 
5001, grupa 51, art. 02, alin. 
04 Programul pentru 
contructii de locuinte si sali 
de sport 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
336.770 lei pentru proiectarea 
execuţiei utilităţilor pentru sala de 
sport din comuna Potcoava, judeţul 
Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale si Locuinte. 

Suma prevăzuta pentru anul 2009 
la programul pentru constructii sali 
de sport este de 352.000 mii lei. 
Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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28.  Anexa 3/15/02, Capitolul 
5001, grupa 51, art. 02, alin. 
04 Programul pentru 
contructii de locuinte si sali 
de sport 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
119.000 lei pentru  asigurarea de 
utilităţi pentru un bloc ANL, în 
comuna Potcoava, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea finalizării lucrarilor 
de constructie a blocului ANL. 

Sursa de finanţare: 

Alocare din suma prevăzută în 
program. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale si Locuinte. 
Suma prevăzuta pentru anul 2009 
la programul pentru constructii sali 
de sport este de 352.000 mii lei. 
Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

29.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
2.500.00 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a DC 12 
Bobiceşti-Bechet, judeţul Olt  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

30.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
6.000.000 lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale din comuna 
Mihaeşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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31.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
6.429.450 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a DJ 703 
C, comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

32.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Izvoarele, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

33.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  
14.468.904,6 lei pentru asfaltarea 
DC 192 Mogoşeşti –Constantineşti, 
în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

34.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  
580.287,4 lei pentru asfaltarea 
DC.58 Tatuleşti, Suica, în oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

35.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
7.250.000 lei pentru asfaltarea DJ 
657 D Negreni-Bircii 5Km, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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36.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  
250.000 lei pentru Reabilitarea DJ 
657 D Negreni Bircii 3Km, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

37.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
320.000 lei pentru reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Orlea, judeţul Olt 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

38.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
600.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de betonare a DC 123 
Giuvărăşti-Ursa, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

39.  Anexa 7 Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.600.000 lei pentru reabilitarea 
străzii Boianului, în oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 

O mai bună colectare a taxelor şi 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

40.  Anexa 7 Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de de 
3.500.000 lei  pentru reabilitarea 
străzii Oltului din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 

O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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41.  Anexa 7 Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei  pentru reabilitarea 
străzii Grădinari din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 

O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

42.  Anexa 7 Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Pozitia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  
7.337.872 lei pentru modernizarea 
şi reabilitarea Bdul Muncii, în 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 

O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

43.  Anexa 7 Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.200.000 lei  pentru reabilitarea 
străzii Comanencelor din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 

O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

44.  Anexa 7 Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei  pentru reabilitarea 
străzilor Eroilor şi Zorilor din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei.  

Sursa de finanţare: 

O mai bună colectare a taxelor şi 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

45.  Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
3.000.000 lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea sediului Primăriei din 
oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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46.  Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
450.000 lei pentru modernizarea 
sediului Primăriei din comuna 
Scărişoara, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea asigurării unor 
condiţii de lucru decente şi un 
spaţiu adecvat lucrului cu 
cetăţenii. 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

47.  Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.100.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a sediului 
primăriei din comuna Mihaeşti, 
judeţul Olt  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

48.  Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
320.000 lei pentru reabilitarea 
dispensarului comunal din comuna 
Orlea, judeţul Olt 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Nu exista in prezent o unitate 
adecvata de tratare si asistenta 
medicala a cetatenilor din 
comuna. 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

49.  Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
914.251,54 lei  pentru modernizarea 
sediului Primăriei din oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt  
 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 

Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

poată constitui sursa de finanţare.  
 

50.  Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
50.000 lei pentru amenajarea 
Centrului Civic ăn comuna 
Drăghiceni, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea îmbunătăţirii 
aspectului estetic al comunei 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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51.  Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 30 Olt 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
600.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de extindere şi reabilitare 
a sediului primăriei din comuna 
Izvoarele, judeţul Olt 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

52.  Anexa 7 Capitol 1, sectiunea 
2, Art. 4 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
8.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de modernizare şi dotarea 
Spitalului Orăşenesc din oraşul 
Balş, judeţul Olt 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Necesitatea amenajării unei 
unităţi adecvate de tratare şi 
asistenţă medicală a cetăţenilor 
din oraş. 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

53.  Art. 4., Lit. b) ANEXA 5,  
Sume defalcate din TVA 
pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2009,  
poziţia 42 
 

Se propune alocarea din fondurile 
prevăzute la Anexa 5, poziţia 42 a 
sumei de 300.000 lei pentru 
expertiza tehnică  şi studiul de 
fezabilitate necesar reconsolidării 
clădirii Teatrului Masca din Bd. 
Bucureştii Noi, nr. 66, Sector 1, 
Bucureşti 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amendamentul este necesar 
întrucât alocarea fondurilor 
pentru expertiza tehnică şi 
studiul de fezabilitate reprezintă 
o condiţie de bază în vederea 
determinării costurilor necesare 
reconsolidării clădirii Teatrului 
Masca din Bd. Bucureştii Noi, 
nr. 66, Sector 1, Bucureşti. 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât  
aceste cheltuieli se finanţează din 
bugetul local şi nu de la bugetul de 
stat. 
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54.  Anexa 2 cap. 5001, alin.04  
Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 
 

Pozitia 33 Salaj 
Reabilitarea blocului C3, corp A 
Locuinţe sociale, prin alocarea 
sumei de 3.035.000 lei, din mun. 
Zalău, Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reabilitării spaţiului 
de locuinţe sociale. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta in 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- nu se precizează ordonatorul 
principal de credite pentru care se 
propune suplimentarea 

Obiectivele pot fi finantate in 
cadrul programului Constructii de 
locuinte sociale conform Legii nr. 
114/1996. In anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 68 milioane lei. 
Suma este prevazuta in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatorul principal de credite 
la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 

 
55.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 

art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 7.000.000 lei 
pentru reabilitarea bazei sportive 
din com. Ileanda, jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

56.  Anexa 2 cap. 5001, alin.04  
Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 
 

Pozitia 33 Salaj 
Reabilitarea blocului Astralis 
locuinţe sociale, prin alocarea sumei 
de 1.270.000 lei, din mun. Zalău, 
Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reabilitării spaţiului 
de locuinţe sociale. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta in 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

- nu se precizează ordonatorul 
principal de credite pentru care se 
propune suplimentarea 

Obiectivele pot fi finantate in 
cadrul programului Constructii de 
locuinte sociale conform Legii nr. 
114/1996. In anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 68 milioane lei. 
Suma este prevazuta in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatorul principal de credite 
la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 
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57.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 773.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor la podul 
peste Valea Sarmas, mun. Zalau, 
Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea 
menţionată 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

58.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 2.238.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor la podul 
peste Valea Mitii, mun. Zalau 
Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea 
menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

59.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 1.579.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor la podul 
peste santul de garda D-va Nord, 
mun. Zalau, Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea 
menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

60.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  
40.000.000  lei pentru introducerea 
sistemului de apa si canalizare în 
com. Buciumi, Judeţul Sălaj 
 
Autori:  

In prezent este demarata 
procedura de refacere a studiului 
de fezabilitate. Pentru asigurarea 
unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  
sunt necesare introducerea 
sistemului de canalizare de care 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

vor beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  

privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

61.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 1400.000 lei 
pentru reabilitarea drum Dealul 
Inalt si drum Floroaia in satele 
Buciumi si Bogdana, com. Buciumi, 
Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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62.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 1600.000 lei 
pentru reabilitarea drum de legatura 
intre satele Bogdana si Singeorgiu 
de Meses, com. Buciumi, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

63.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 1.080.000 lei 
pentru constructia la podurilor peste 
Valea Agrijului si Paraul Lupulet, 
in satele Buciumi si Bodia, com. 
Buciumi, Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor si pentru 
impiedicarea inundarea zonei 
centrale a satului Buciumi, este 
necesară constructia podurilor 
din localitatea menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

64.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  
250.000  lei pentru introducerea 
alimentarea cu apa a  com. Benesat, 
Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
alimentarea cu apa  
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

65.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 1.120.000 lei 
pentru asfaltarea drumului comunal 
70 Buciumi - Rastolt, com. 
Buciumi, Jud. Sălaj 
 
Autori:  

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 
 

 

66.  Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
reabilitarea dispensar uman, com 
Ileanda  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Nu exista in prezent o unitate de 
tratare si asistenta medicala a 
cetatenilor din comuna. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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67.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.045.044,36 lei pentru asfaltarea 
drum comunal  Sasa – Dolheni, 
com.Ileanda, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

68.  Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.600.000 lei pentru reabilitarea 
sediu primarie, com.Ileanda, Jud. 
Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

69.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 500.000 lei pentru reabilitare 
drum comunal  DC 34 intre 
localitatile Luminis si Bizusa, 
com.Ileanda, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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70.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 9.000.000 lei pentru reabilitare 
drumuri comunale intre localitatile 
Rogna - Podis - Buzas, Rogna - 
Negreni, com.Ileanda, Jud. Sălaj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

71.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art., 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1500.000 lei pentru asfaltare str. 
Unirii, sat Ileanda, com.Ileanda, 
Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

72.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4 , lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  
2.293.338,25  lei pentru realizarea 
unei pasarele pietonale cu 
posibilitate de tranzit auto 1,5 t 
peste raul Somes în com. Ileanda, 
Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor este necesară 
constructia pasarelei din 
localitatea menţionată 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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73.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art 4., 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 14.500.000 lei pentru asfaltare 
drum vicinal, com.Bocsa, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
cetatenilor.  
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

74.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art 4., 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 70.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal DC 2 Salajeni - Sighetu, 
com.Bocsa, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

75.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art 4., 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 570.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal Salajeni - Campia, 
com.Bocsa, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

76.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art 4., 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 50.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal Bocsa - Badacin, 
com.Bocsa, Jud. Sălaj 
 
Autori:  

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

77.  Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.000.000 lei pentru reabilitarea 
sediu primarie, com.Bocsa, Jud. 
Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată în 
funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie de 
70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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78.  Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 900.000 lei pentru reabilitarea 
sediu primarie, com.Coseiu, Jud. 
Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Sursa de finantare: fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
- pentru judeţul Sălaj s-au alocat 
sume în creştere cu 5,5%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată în 
funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie de 
70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

79.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art 4., 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.000.000 lei pentru asfaltare 
drum comunal 70 A Buciumi – 
Singeorgiu de Meses, com.Buciumi, 
Jud. Sălaj 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

80.  Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art 4., 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 pozitia 33 Salaj 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 650.000 lei pentru asfaltare drum 
Zimbor Sutor, com. Zimbor, Jud. 
Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 



  52 

81.  Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de 
65.000 lei pentru reteaua de 
iluminat public, com. Zimbor, Jud. 
Salaj. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

82.  Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 33 Salaj 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru reabilitarea 
centrului civic al com. Buciumi, 
Jud. Salaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Necesitatea imbunatatirii 
aspectului estetic al comunei  
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată în 
funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie de 
70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

83.  OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de  
100.000  lei pentru introducerea 
sistemului de canalizare în com. 
Cizer, Judeţul Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2007 

84.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 3000 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire şi 
asfaltare drumul comunal Mihail 
Kogălniceanu – Lastuni”, jud. 
Tulcea 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 

85.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire şi 
asfaltare drumuri comunale Panduri 
jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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86.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire şi 
asfaltare drumuri comunale Camena 
jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

87.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire şi 
asfaltare drumuri comunale 
Caugagia jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

88.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 1000 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire şi 
asfaltare drumuri comunale 
Ciamurlia jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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89.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 3000 mii lei 
pentru obiectivul „Pietruire şi 
asfaltare drumul comunal Mihail 
Kogălniceanu – Rândunica”, jud. 
Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

90.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 6137 mii lei 
pentru covor asfaltic pe DC 50 între 
loc. Turcoaia şi Percineaga, jud. 
Tulcea  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

91.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 2801 mii lei 
pentru covor asfaltic pe drum 
ocolitor şi stradă principal, com. 
Turcoaia, jud. Tulcea  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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92.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38,  cu suma de 6000 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale Baia”, jud. 
Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

93.  Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale Horia”, jud. 
Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

94.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
(Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate) 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii ron  pentru obiectivul 
„Reabilitare trotuare”, com. Horia, 
jud. Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei. 

95.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
(Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate) 

Se propune alocarea sumei de 
302,52  mii lei pentru amenajarea 
canalului colector ape pluvial pe 
linia de centura a fermei piscicole, 
com. Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare construirea 
unui canal colector ape pluvial. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 
In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
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prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei. 

96.  Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 500  mii lei 
pentru realizarea Planului 
Urbanistic General în localităţile 
Horia, Floreşti şi Cloşca, jud. 
Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reactualizării 
Planului Urbanistic General. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limita prevăzută 
pe anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 



  63 

97.  Anexa nr.7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 800 mii ron 
pentru finalizarea construcţiei 
primăriei comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii. Este 
necesar ca sediul actual al 
primăriei să fie reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

98.  Anexa nr.7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea nr. 
crt. 38, cu suma de 1715 mii ron 
pentru finalizarea construcţiei 
primăriei comunei Casimcea, 
judeţul Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii. Este 
necesar ca sediul actual al 
primăriei să fie reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

99.  OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului 
„Reabilitare şi modernizare sală de 
sport “ com. Horia, jud. Tulcea cu 
suma de 450 mii ron. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

100. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Stadion 
multifuncţional pentru handbal şi 
baschet“ com. Nalbant, jud. Tulcea 
cu suma de 700 mii ron. 
 
Autori:  

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

 

101. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune alocarea sumei de 1.028 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor 
de execuţie pentru alimentarea cu 
apă  în satul Războieni, judeţul 
Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure  gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv de 
a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi care 
nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002. 
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102. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune alocarea sumei de 
2096,76 mii lei pentru construire 
canalizare menajeră în sistem 
centralizat în comuna Mahmudia, 
judeţul Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv de 
a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi care 
nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002. 
 

103. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 5494,84 mii 
ron  pentru extinderea reţelei de 
canalizare, com. Turcoaia, jud. 
Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv de 
a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi care 
nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

104. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 900 mii ron  
pentru demararea lucrărilor de 
alimentare cu apă, sat. Caugagia, 
jud. Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure  gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv de 
a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi care 
nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002. 
 

105. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Tulcea nr. criteriu 
38 pentru extindere alimentare cu 
apa localitatea Baia, jud Tulcea cu 
suma de 4000  mii lei. 
 
Autori:  

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri - nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 



  68 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure  gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

fost instituit prin lege, respectiv de 
a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi care 
nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002. 
 

106. Ministerul Mediului  
Anexa nr. 3/ 23 /27 
(3 / 23 / 29) 
 

Se propune alocarea sumei de 
12227  mii lei pentru consolidarea 
si supraînălţarea dig de apărare la 
Dunare, com Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru siguranţa popula�iei din 
zonele inundabile ale Dunării 
este impetuos necesar 
finan�area acestui obiectiv.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limita prevăzută 
pe anul 2008 

Se respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu. 
- Suplimentar faţă de cele mai sus, 
facem menţiunea că, având în 
vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru lucrările 
de consolidare se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
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programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
de investiţii „d - cheltuielile de 
expertiză, proiectare şi de execuţie 
privind consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau înlăturarea 
efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi calamităţi naturale - 
cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, 
accidente tehnice, precum şi 
cheltuielile legate de realizarea 
acestor investiţii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite, iar prin 
proiectul de buget Ministerul 
Mediului a alocat acestei categorii 
la fişa cod 23.70.01.05.00.01.d 
suma totală de 581.550 mii lei. 

107. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 300 mii ron  
pentru realizarea reţelei de 
canalizare şi staţie de epurare, com. 
Horia, jud. Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
guvernului 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv de 
a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi care 
nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

nr.500/2002. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu. 
- Suplimentar faţă de cele mai sus, 
facem menţiunea că, având în 
vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru lucrările 
de consolidare se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
de investiţii „d - cheltuielile de 
expertiză, proiectare şi de execuţie 
privind consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau înlăturarea 
efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi calamităţi naturale - 
cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, 
accidente tehnice, precum şi 
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cheltuielile legate de realizarea 
acestor investiţii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite, iar prin 
proiectul de buget Ministerul 
Mediului a alocat acestei categorii 
la fişa cod 23.70.01.05.00.01.d 
suma totală de 581.550 mii lei. 

108. Ministerul administraţiei şi 
internelor  
Sub cap.2 articol 6 alin 02 

Se propune diminuare sumei de 144 
mii lei alocată deplasărilor externe 
până la valoarea de 48 mii lei, cât a 
fost prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2008 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Contextul actual reclamă măsuri 
de restrângere a cheltuielilor cu 
deplasările externe. 
Sursă de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerul 
administraţiei şi internelor la 
nivelul anului 2008 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,  intrucat sumele 
la care se face referire nu se 
regasesc in bugetul bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 
Mentionam ca in bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, creditele bugetare 
prevazute la deplasari externe pe 
anul 2009 sunt intr-un cuantum mai 
mic decat executia preliminata pe 
anul 2009. 
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109. Anexa nr.6 / Art.4/ lit.c 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Bistriţa 
Năsăud nr. crt.6 cu suma de 350 mii 
lei  pentru obiectivul „Modernizare 
şi asfaltare drumuri comunale”, sat. 
Sântioara, comuna Mărişelu, jud. 
Bistriţa Năsăud. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

110. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
(Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate) 

Se propune alocarea sumei de 950 
mii lei pentru obiectivul «Pietruire 
drumul comunal Urmeniş – 
Şopteriu, Jud. Bistriţa Năsăud 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Starea precară a drumurilor din 
comunale Urmeniş – Şopteriu 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 
In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei. 

111. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa nr. 3 / 19/02 
 

Se propune alocarea sumei de de 
650 mii lei  pentru obiectivul 
„Prelungirea reţelei electrice în 
comuna Mărişelu”, Jud. Bistriţa 
Năsăud 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilităţi publice.
 
 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece  sursa de 
finanţare nu este sustenabilă. 

Menţionăm că în bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
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să repartizeze sumele pe localităţi. 

 

112. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
(Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate) 

Se propune alocarea sumei de de 
200 mii ron  pentru obiectivul 
„Reabilitare trotuare”, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa Năsăud.  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577/1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei. 

113. OG. 7/2006/Cap.1/ Secti 2/ 
Art. 4 alin. e Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural. 

Se propune finanţarea obiectivului 
„Construcţie sală de sport “ com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa Năsăud, cu 
suma de 200 mii ron. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

- Inexistenţa unei baze 
sportive în comună; 

- Pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente 
de altă natură. 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Camerei Deputaţilor în 
limita prevăzută pe anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

114. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei cu 
suma de 1.000 mii ron pentru 
finanţarea obiectivului «Construirea 
unui azil de bătrâni », Sectorul 5, 
mun. Bucureşti. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Numărul mic de centre sociale 
destinate bătrânilor în sectorul 5, 
impune necesitate construirii 
unui astfel de edificiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

115. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi, 42. Municipiul Bucureşti cu 
suma de 1.000 mii ron pentru 
finanţarea obiectivului «Înfiinţarea 
unor adăposturi pentru câinii 
comunitari », Sectorul 5, mun. 
Bucureşti. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Numărul alarmant de câini fără 
stăpân  din sectorul 5 pun în 
pericol siguranţa cetăţenilor. De 
aceea se impune construirea 
unor adăposturi pentru câinii 
comunitari. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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116. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
Anexa 2 cap. 5001, alin.04  
Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 
 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Reabilitare bază sportivă Bumbeşti-
Jiu, oraş Bumbeşti, prin alocarea 
sumei de 577,39 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
- Derularea programului Sali de 
sport se faec in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI SA. 
- Detalierea sumelor pe localităţi se 
face de către ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Locuintei prin ordin al 
ministrului. 
-  

117. Anexa 2 cap. 5001, alin.04  
Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 
 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Modernizare bază sportivă stadion 
oraş Târgu Cărbuneşti,  prin 
alocarea sumei de 593,79 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrcât: 
obiectivele se pot finanţa în cadrul 
programului de dezvoltare a 
infrastructurii rurale şi a unor baze 
sportive în mediul rural 
sumele pentru programul de 
dezvoltare a infrastructurii rurale şi 
a unor baze sportive în mediul rural 
nu sunt prevăzute in bugetul 
Ministerului Dezvoltării Refionale 
şi Locuinei 
Sumele pentru finanţarea acestui 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

program se asigură din sume 
defalcate din TVA şi se 
repartizează pe judeţe şi pe proiecte 
eligibile prin hotătâre a Guvernului 
potrivit OG nr.7/2006 privind 
instituirea programului programului 
de dezvoltare a infrastructurii rurale 
şi a unor baze sportive în mediul 
rural, cu modificările ulterioare. 
 

118. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna 
Aninoasa”,  prin alocarea sumei de 
584 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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119. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în sat Câlnic, 
comuna Câlnic”,  prin alocarea 
sumei de 606,85 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 

120. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna 
Muşeteşti,  prin alocarea sumei de 
1700 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

121. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive tip 2 
la Şcoala Dobriţa, comuna Runcu”,  
prin alocarea sumei de 500 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 

122. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Modernizarea şi împrejmuirea  
bazei sportive în satul Bîltişoara, 
comuna Runcu”,  prin alocarea 
sumei de 300 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite 
PNLL 

Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 

123. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna Scoarţa,  
prin alocarea sumei de 796 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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124. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna Stejari,  
prin alocarea sumei de 500 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 

125. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Construirea unei Baze sportive 
multifuncţionale în comuna 
Peştişani,  prin alocarea sumei de 
846 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
MinisteruluiTurismului de la care 
se propune finanţarea, pe anul 
2009.  Prin proiectul de buget au 
fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

126. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 71 
683 mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare sistem alimentare cu 
apă şi canalizare în oraşul 
Bumbeşti-Jiu” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea avansată de degradare în 
care se află impune reabilitarea 
de urgenţă a acestora, deoarece 
este pusă in pericol starea de 
sănătate a populaţiei. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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127. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1250 
mii lei  pentru obiectivul: 
„Alimentare cu apă sat Pojogeni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

128. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 5.000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitarea reţelei de alimentare 
cu apă şi canalizare în oraşul 
Turceni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea avansată de degradare în 
care se află impune reabilitarea 
de urgenţă a acestora, deoarece 
este pusă in pericol starea de 
sănătate a populaţiei. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

129. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 
5167,5 mii lei pentru obiectivul: 
„extindere reţea alimentare cu apă, 
canalizare şi staţie de epurare sat 
Bobaia, comuna Aninoasa” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
- pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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130. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 9500 
mii lei pentru obiectivul: 
„Canalizare ape uzate, comuna 
Glogova”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesar să se  
introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

131. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2534 
mii lei pentru obiectivul: „Sistem de 
colectare, şi evacuare ape uzate, 
comuna Muşeteşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesar să se  
introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

132. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 8720 
mii lei pentru obiectivul: „Extindere 
reţele de apă în comuna Polovragi” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

133. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 
665,22 mii lei pentru obiectivul: 
„Canalizare şi epurare ape uzate 
comuna Polovragi” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesar să se  
introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

condiţii normale a instituţiei. 

134. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 15 
mii lei pentru obiectivul: 
„Alimentare cu apă, comuna 
Runcu” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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135. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 
662,36 mii lei pentru obiectivul: 
„Alimentare cu apă comuna Stejari” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

136. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 12 
038 mii lei pentru obiectivul: 
„Sistem public centralizat de 
canalizare comuna Turcineşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesar să se  
introduca sistemul de canalizare. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

137. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 
4960,56 mii lei pentru obiectivul: 
„Sistem public centralizat de 
alimentare cu apă comuna 
Turcineşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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138. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 509 
mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare şi extindere reţele apă 
comuna Peştişani” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

139. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 5.000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare reţea energie termică în 
oraşul Turceni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea avansată de degradare în 
care se află impune reabilitarea 
de urgenţă a acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

 
Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

140. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 
 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1575,6 mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare drum Ştefăneşti Km 
3+300 - 6+600” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

141. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 5167,5 mii lei  pentru obiectivul: 
„Modernizare DC 47, comuna 
Aninoasa” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

aferente anului 2008. 
 

142. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 900 mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare DS „Drumul cu 
Plopi” comuna Aninoasa pe distanţa 
de 1,3 km”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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143. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1500 mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare DC 115, comuna 
Glogova” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

144. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 839 mii lei pentru obiectivul: 
„DC 114, comuna Glogova” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

145. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1231 mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare DC 5A Stănceşti, 
comuna Muşeteşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

146. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1779,83 mii lei pentru 
obiectivul: „Modernizare DC22A 
comuna Polovragi” 
 
Autori:  

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

147. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 67,8 mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare DC 134, comuna 
Runcu”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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148. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 773,24 mii lei pentru obiectivul: 
„Asfaltare DC 149, comuna Schela” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

149. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 204,82 mii lei pentru obiectivul: 
„Execuţie lucrări IBU pe DC 83 
Scoarţa-Lazuri” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

150. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 1800 mii lei pentru obiectivul: 
„Asfaltare DC 148 comuna 
Turcineşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

151. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 3550 mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare drumuri stradale, 
vicinale, trotuare comuna 
Turcineşti” 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

152. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 2300 mii lei pentru obiectivul: 
„Asfaltare uliţe săteşti, comuna 
Glogova” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 



  100 

153. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul: 
„Construire pod peste pârâul 
Sterpoaia” comuna Aninoasa 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
construirea unui pod.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

154. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 83 
mii lei pentru obiectivul: 
„amenajare drum şi podeţ sat 
Bobaia, comuna Aninoasa” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru a face posibilă circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 
precum şi pentru deplasarea mai 
rapidă a localnicilor, este 
necesară construirea unui podeţ 
şi a unui drum. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

155. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 3500 
mii lei pentru obiectivul: 
„Construire pod peste râul Motru, 
comuna Glogova” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
construirea unui pod.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

156. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2400 
mii lei pentru obiectivul: 
„Construire pod peste râul Tismana 
în sat Şomăneşti, comuna Teleşti” 
 
Autori:  

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
construirea unui pod.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

157. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 20 Gorj 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 
379,28 mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare trotuare oraş Bumbeşti-
Jiu” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află, acestea 
trebuie reabilitate de urgenţă 
pentru a se putea asigura 
deplasarea în siguranţă a 
cetăţenilor din localitate. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
- pentru judeţul Gorj s-au alocat 
sume în creştere cu 9,2%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată în 
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funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie de 
70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

158. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 20 Gorj 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru obiectivul „Construire 
clădire sediu administrativ pt. 
serviciul public de evidenţă a 
persoanelor Târgu Cărbuneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Funcţionarea în spaţii improprii 
a acestui serviciu pune în pericol 
siguranţa datelor personale ale 
catăţenilor şi impune construirea 
de urgenşă a unui nou sediu. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
- pentru judeţul Gorj s-au alocat 
sume în creştere cu 9,2%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată în 
funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie de 
70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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159. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 20 Gorj 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitarea secţiei de psihiatrie a 
spitalului din Turceni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Condiţiile improprii în care 
funcţionează impun reabilitarea 
acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
- pentru judeţul Gorj s-au alocat 
sume în creştere cu 9,2%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată în 
funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie de 
70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

160. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru obiectivul: „Închidere 
groapă de gunoi oraş Turceni”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Standardele ecologice ale U.E. 
impun inchiderea de urgenşă a 
acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
finantarea se asigura in baza OG 
nr.40/2006 pentru finantarea 
programerlor multinauale prioritare 
de mediu si gospodarire a apelor de 
la bugetul de stat prin bugetul MM; 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

In proiectul de buget pe anul 2009 
la titlul „Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”este propusa 
suma de 245 mil. Lei; 
Conforma art.3, alin.(5) din OG 
nr.40/2006, cuantumul finantarii de 
la bugetul de stat pe proiecte de 
investitii  si pe unitati administrativ 
teritoriale se aproba  prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale pentru 
protectia mediului, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

161. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Regularizare pârâu Strâmba oraş 
Turceni”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Investiţia este necesară pentru  
combaterea inundaţiilor. 
 
Surse de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 
 

Se propune respingerea  
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare a raurilor se asigura de 
catre Administratia Nationala 
Apele Romane de la titlul 
“Cheltuieli de capital”, iar pentru 
anul 2009 in proiectul de buget este 
prevazuta suma de 300 mil. lei. 
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162. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1200 
mii lei pentru obiectivul: „Realizare 
reţea de curent electric la 
mânăstirea Polovragi şi Luncile 
Olteţului” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unor comunităţi  
este necesară introducerea reţelei 
de curent electric, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
 
Surse de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece  sursa de 
finanţare nu este sustenabilă. 
Menţionăm că în bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
 

163. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Cap. I, Sectiunea a 2-a, art.4, 
lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Studii de 
fezabilitate pentru trei poduri peste 
DN1 (la intersecţia DN1 cu str. 
Înfrăţirii,  la intersecţia DN1 cu  str. 
„9 mai”, la intersecţia DN1 cu DJ 
370 (spre Floreşti), oraşul Băicoi, 
cu suma de 120.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
oraşului. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

164. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Execuţie 
stabiliment pentru protecţia câinilor 
comunitari”, com. Floreşti, cu suma 
de 600.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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165. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construire sediu 
primărie în Cocorastii Mislii (în 
centru, la 200 metri faţă de locaţia 
actuală), com. Cocorastii Mislii, cu 
suma de 3.000.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

166. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Cap. I, Sectiunea a 2-a, art.4, 
lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Poduri, podeţe 
(în Bordenii Mari: 1 pod şi 2 
podeţe, în Scorţeni: 2 podeţe şi 6 
punţi pietonale, în Mislea; 1 podeţ 
şi 6 punţi pietonale), com. Scorţeni, 
cu suma de 800.000 mii lei 
 
Autori:  

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
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potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 

167. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Sectiunea a 2-a, art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Reabilitare reţele 
de alimentare cu apă în Filipeştii de 
Pădure, sat Diteşti, sat Miner (10 
km), com. Filipeştii de Pădure, cu 
suma de 1.000.000 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui  
important obiectiv de investiţii 
pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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168. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Cap. I, Sectiunea a 2-a, art.4, 
lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Introducere reţea 
canalizare în satul Filipeştii de 
Pădure (6 km), com. Filipeştii de 
Pădure, cu 1.500.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui  
important obiectiv de investiţii 
pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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169. Anexa 3/15/2, cap. 5001, gr. 
5, art 02, alin 20 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuinţei 
 

Poziţia 8, jud. BRAŞOV 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul: 
 -Alimentare cu apa Potabilă 
Comuna Şercaia cu suma de 
4000000 lei; 
- alimentare cu apă, comuna Şinca 
Nouă cu suma de 2000000 lei 
-Reabilitare reţea apă potabilă, 
comună Ucea, cu suma 700000 lei 
-Extindere sistem de canalizare ape 
menajere comuna Beclean, cu suma 
de 1335459 lei 
-Aducţiune apă Şinca Veche - 
Perşani, comuna Şinca, cu suma 
1.000.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Imposibilitatea alimentării sau 
defectuoasa alimentare cu apă 
potabilă nepoluată din alte surse. 
Ridicarea nivelului de trai al 
persoanelor care trăiesc în 
mediul rural 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului;
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

 

170. Capitolul. 1,  secţiunea 2, 
art.4,   lit. e Programul 
naţional de dezvoltare a 
infrasctructurii şi a bazelor 
sportive 

Poziţia 8, jud. BRAŞOV 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul: 
 
-Reţele de canalizare şi staţie de 
epurare”, com. Şercaia, suma 
7863000 lei; 
-Baza sportivă tip I, comuna 
Beclean, cu suma de163770 lei 
-Reţea de canalizare apă menajeră şi 
staţie de epurare, satul Hurez, 
comuna Beclean cu suma 167.302,8 
lei 
-Reţea apă potabilă şi canalizare, 
comuna Lisa cu suma 16000000 lei 
-Reţea de canalizare ape menajere şi 
staţie de epurare, comuna Şinca 
Veche, cu suma 2000000 lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Ridicarea nivelului de trai al 
persoanelor care trăiesc în 
mediul rural 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului;
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

171. Anexa 3/23/02 capitol 5001, 
gr. 51, art.02, alin 47, 
Ministerul mediului 

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul  
-Reconstructie ecologica a 
rezervatiei naturale ,,Dumbrava 
Vadului“, comuna Şercaia, cu suma 
de 58000 lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

,,Dumbrava Vadului“ sau 
„Poiana Narciselor” este un 
monument al naturii, unic în 
Europa, iar lucrările pentru 
reconstrucţie ecologică a acestei 
rezervaţii sunt absolut necesare 
pentru păstrarea ei. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit art. 8, alin.(1), lit.b) din 
OUG nr.57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a 
florei si faunei salbatice, instituirea 
regimului de arie naturala protejata, 
din cadrul careia fac parte si 
monumente ale  naturii se face prin 
hotarare a Guvernului. 
Potrivit art. 17 alin.(1) din OUG 
nr.57/2007 responsabilităţile de 
administrare a ariilor naturale 
protejate şi a altor bunuri ale 
patrimoniului natural, puse sub 
regim special de protecţie şi 
conservare, revin  Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate, pentru ariile naturale 
protejate, declarate prin lege, prin 
hotărâre a Guvernului sau prin 
ordin al autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului. 
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172. Anexa 3/27/23 
Ministerul culturii, cultelor 
şi patrimoniului naţional 
Programul cămine culturale. 
Dezvoltare durabilă 

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul: 
-Reparaţii capitale Cămin Cultural, 
sat Vad cu suma de 2000000 lei 
-Reabilitare cămine culturale, 
comuna Ucea cu suma 800000 lei 
-Reabilitare cămin cultural Şinca 
Veche, cu suma 200000 lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Toate cele trei cămine culturale 
sunt într-o stare deplorabilăşi 
necesită reparaţii urgente. În caz 
contrar repararea lor vă necesita 
sume mai mari. 
 
Sursa de finanţare: 
Programul cămine culturale. 
Dezvoltare durabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 8, 
judeţul Braşov întrucît aceasta nu 
se regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece nu este 
clar formulată. 

173. Anexa 6. Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 
2009 

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul: 
-Varianta ocolitoare a Municipiului 
Făgăraş, cu suma de 27000000 lei 
-Reabilitare DN 1 Bulevardul 
Unirii, municipiul Făgăraş cu suma 
de 14000000 lei 
- Elaborare Plan Urbanism General, 
comuna Şinca Nouă, cu suma  

În prezent, DN 1 străbate 
municipiul Făgăraş, de la est la 
vest, astfel că tot traficul , 
inclusiv traficul greu trece prin 
oraş, contribuind la degradarea, 
în ritm  accentuat, a 
construcţiilor civile şi publice 
aflate pe acest traseu. Pentru 
acest motiv se impune 
finalizarea variantei ocolitoare a 
municipiului Făgăraş şi 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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200000 lei 
-Reparaţie drumuri comunale, 
comuna Şinca Nouă, cu suma 
500000 lei 
-reabilitare drumuri comunale, 
comuna Lisa, cu suma 3000000 lei 
 -Reabilitare clădire Primăria 
comunei Ucea, cu suma 500000 lei 
-Strategia de dezvoltare a comunei 
Beclean, cu suma 5.500 lei 
-Realizarea monumentului eroilor şi 
veteranilor de război, comuna Şinca 
Veche, cu suma de 100000 lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

reabilitarea DN 1 care a fost 
distrus datorită traficului greu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 
 

174. Anexa 2, cap 51. art. 02, alin 
21 
Transferuri de la bugetul de 
stat căter bugetele locale 
pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
turism 

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul  
-DEZVOLTARE CULTURALĂ, 
TURISTICĂ ŞI ECONOMICĂ A 
CETĂŢII FĂGĂRAŞULUI, cu 
suma de 80000000 lei  

Cetatea Făgăraşului , unul dintre 
cele mai valoroase exemplarele 
arhitecturale medievale din 
România. Ultimele lucrări de 
restaurare au fost în 1975, astfel 
că se impune continuarea li 
finalizarea lucrărilor de 
restaurare pentru ca acest 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

-nu se precizează ordonatorul 
princial de credite caruia i se 
proune suplimentarea bugetului. 

Transferuri de la bugetul de stat 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

obiectiv să intre în circuitul 
turistic naţional şi mondial, ea 
fiind aşezată între oraşele 
turistice Braşov-Sibiu 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 
 

către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism sunt cuprinse in bugetul 
Ministerului Turismului. 

Pentru anul 2009 este propusa 
sumea de 302.573 mii lei fată 5.000 
mii lei in anul 2008. 

-proiectele care sunt finantate sunt 
stabilite prin hotărâre a Guvernului 

 
175. Anexa 3/15/02  

Cap.5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 03 Ministerul 
dezvoltării, lucrărilor 
publice şi locuinţei. 
Reabilitare termică a 
clădirilor de locuit 

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul  
-Reabilitare termică a blocurilor de 
pe DN 1, municipiul Făgăraş cu 
suma de 8600000 lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Finanţarea lucrărilor de 
reabilitare termică a blocurilor se 
regăseşte si în programul de 
guvernare votat de Parlament în 
22 decembrie 2008, totodată se 
îmbunătăţeşte aspectul estetic al 
oraşului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    

1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2009, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
147,53 milioane lei.  

2. Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor 
publice locale.  
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176.  
Anexa 6, art. 4, lit. c 
Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 
 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul:  
-Reparaţie capitală DC şi drum 
forestier Chiheru de Sus - Între Vai 
– Fanate, cu suma de 1,100,000  lei 
-Amenajare şi reparaţie DC Serbeni 
- Urisiu de Sus; Chiheru de Jos - 
Urisiu de Jos (7 km) 700,000 lei 
-Reabilitare şi modernizare sistem 
rutier pe drumurile judeţene DJ 107 
şi DJ 107D (Parteneriat între CJ 
Alba şi CJ Mureş) cu suma 
1,238,400 
-Program "Pietruire, reabilitare, 
modernizare şi/sau asfaltare 
drumuri comunale" finanţat prin 
HGR nr.577/1997 cu suma  
24,840,000 lei 
-Lucrări de modernizare la drumuri 
judeţene cu suma 1,000,000 lei 
-"Pietruire, reabilitare, modernizare 
şi/sau asfaltare drumuri comunale 
localitatea Iernut cu suma 
24,000,000 lei 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor şi mărfurilor, este 
necesară reabilitarea drumurilor 
din localităţile menţionate. 
Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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-Reabilitare drum comunal Iernut – 
Salcud cu suma 2,000,000 lei 
-Modernizare strazi oras Iernut cu 
suma 3,000,000 lei 
-Reabilitare DC 104 Balda –
Vişinelu 5 km, comuna Sărmaşu, cu 
suma 1,700,000 lei 
-Reabilitare DC 103 Sărmaşu – 
Moruţ – Larga – Titiana  8 km, 
comuna Sărmaşu, cu suma  
3,200,000 lei 
-Modernizare Drumuri şi străzi 
orăşeneşti, comunale, comuna 
Sărmaşu cu suma 4,500,000 lei 
-Reabilitare DC 134, str. 
Madarasului, str. Garii, comuna 
Band, cu suma  9,000,000 lei 
- Reabilitare DC 136, comuna 
Band, cu suma 7,300,000 lei 
- Reabilitare DC 133, comuna 
Band, cu suma  
3,650,000 lei 
-Reabilitare DC 126, comuna Band 
cu suma 7,300,000 lei  
- Reabilitare Str. Scolii, comuna 
Band, cu suma 852,000 lei 
- Reabilitare Str. Furcii, str. 
Mesterilor, comuna Band, cu suma 
4,900,000 lei  
- Reabilitare str. Viilor, comuna 
Band, cu suma  
1,200,000 
- Reabilitare str. CFR, comuna 
Band, cu suma 2,500,000 lei 
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- Reabilitare str. Pepenistei, str. 
Agricultorilor, comuna Band, cu 
suma 600,000 lei 
- Reabilitare str. Subcoasta, comuna 
Band cu suma 1,450,000 lei 
- Reabilitare str. Cimitirului, 
comuna Band, cu suma 500,000 lei 
- Reabilitare str. Puntii comuna 
Band, cu suma 500,000 lei 
- Reabilitare DC 129, comuna Band 
cu suma 1,200,000 lei 
- Reabilitare str. în satul Marasesti 
comuna Band cu suma 1,500,000 lei
-Asfaltare DC 156 comuna Breaza, 
cu suma de 800,000 lei 
-Reparatii strazi şi trotuare comuna 
Breaza, cu suma de 
600,000 lei 
-Modernizare drum comunal 
proiectare finantare comuna  Cozma 
, cu suma de 200.000 lei 
-Asfaltare strada Bisericii, comuna  
Crăieşti , cu suma de 1.150.000 lei 
- Asfaltare de drumuri, comuna  
Deda , cu suma de 1.000.000 lei 
-Reabilitare drum comunal, comuna  
Lunca Bradului, cu suma de 
3.500.000 lei 
-Modernizare DC Tigmandru – 
Magherus comuna  Nadeş, cu suma 
de 600.000 lei 
- Reabilitare şi modernizare drum 
comunal şi străzi Vătava – 
Dumbrava, comuna  Vătava, cu 
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suma de 7.500.000 lei 
-Asfaltare drumuri laterale, comuna  
Viişoara, cu suma de 55.000.000 lei 
-Reabilitare drum D 113 Zau – 
Barbosi., comuna  Zau de Câmpie, 
cu suma de 1.900.000 lei 
-Reparaţie capitală DC şi drum 
forestier Chiheru de Sus - Între Vai 
- Fanate comuna Chiheru de Jos, cu 
suma de 1.100.000 lei 
- Modernizare drum comunal din 
comuna Petelea, comuna Petelea, cu 
suma de 4.340.000 lei 
(1084,79 mii euro) 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
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177. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, 
Capitolul. 1,  secţiunea 2, 
art.4,  lit. e 
Programul naţional de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a bazelor sportive 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivele  
-Canalizare menajera şi statie de 
epurare pentru localitatile comunei 
Chiheru de Jos, cu suma de 
2,800,000 lei 
-Amenajare baza sportiva În satul 
Cipau, localitatea Iernut cu suma 
500,000 lei 
- Reabilitare Bază sportivă, comuna 
Sărmaşu, cu suma 650,000 lei 
-Pod peste Pârâul Comlod, comuna 
Band, cu suma 520,000 lei 
-Construire 3 poduri peste râul 
Agris comuna Breaza, cu suma de 
150,000 lei 
-Construire teren de fotbal cu gazon 
artificial şi nocturna În satul Fanate, 
comuna  Band cu suma 232,990 lei 
- Construire teren de fotbal cu 
gazon artificial şi nocturna În satul 
Oroiu, comuna  Band cu suma 
232,990 lei 
- Construire teren de fotbal cu 
gazon artificial şi nocturna În satul 
Valea Rece, comuna  Band cu suma 
175,873 lei 
-Construire teren de fotbal cu gazon 
artificial şi nocturna În satul 
Fanatele Madarasului, comuna  
Band cu suma 232,990 lei 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit în toate 
localităţile menţionate. 
 
 
 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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-Construire teren de fotbal cu gazon 
artificial şi nocturna În satul 
Marasesti, comuna Band, cu suma 
232,990 lei 
-Construire 3 poduri peste râul 
Agris comuna Breaza, cu suma de 
150,000 lei 
- Pod de beton armat peste râul 
Mures pe D.C. 126 în localitatea 
Ogra, comuna Ogra, cu suma de 
895.000 lei 
- Modernizare Baza sportiva, 
comuna Breaza, cu suma de 
950,000 lei 
- Construire teren sintetic 
Minifotbal, comuna Breaza, cu 
suma de 200,000 lei 
- Modernizare Baza sportiva, 
comuna Breaza, cu suma de 
950,000 lei 
- Construire parc joaca pentru copii, 
comuna Breaza, cu suma de 20,000 
lei 
- Amenajare bază sportive Şeulia de 
Mures, comuna Cucerdea , cu suma 
de 865000 lei 
-Construire Sală de sport, comuna  
Deda, cu suma de 300.000 lei 
-Dezvoltare infrastructura În 
comuna Lunca Bradului (pod şi 
centralizare) comuna  Lunca 
Bradului, cu suma de 315000 lei 
- Pod peste Râul Mures În satul 
Neagra, comuna  Lunca Bradului, 
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cu suma de 2.200.000 lei 
- Amenajare baza sportiva În 
comuna Nades, comuna  Nadeş, cu 
suma de 600.000 lei 
- Reabilitare bază sportivă în 
localitatea Ogra, comuna Ogra, cu 
suma de 949.180lei 
-Modernizare baza sportivă, 
comuna  Zau de Câmpie, cu suma 
de 787.240 lei 
- Amenajare teren sport în centrul 
comunei  Chiheru de Jos, cu suma 
de 150.000 lei 
-Amenajare baza sportiva În satul 
Cipau, localitatea Iernut cu suma 
500,000 lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
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178. Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuinţei 
Anexa 3/15/2, cap. 5001, gr. 
5, art. 02, alin 20 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul:  
-Extindere retea apa în localitatile 
Urisiu cu suma 20,000 lei 
-Program „Alimentare cu apă a 
satelor” cu suma 14,800,000 lei 
- Alimentarea cu apa potabila a 
satelor Salcud şi Sf. Gheorghe, 
constructia sistemului de canalizare 
a apelor uzate menajere şi a statiilor 
de epurare În satele Salcud, Sf. 
Gheorghe şi Cipau localitatea Iernut 
cu suma 1,888,000 lei 
-Construire retea de canalizare şi 
statie de epurare a apelor uzate 
menajere Lechinta, Iernut cu suma 
1,000,000 lei 
-Constructia sistemului de 
canalizare În cartierul M. Eminescu 
nou, Iernutcu suma 1,000,000 lei 
Reţele de canalizare şi  staţie de 
epurare ape uzate localitatea. 
Sărmaşu şi localităţi componente, 
cu suma 965,000 lei 
-Extindere Reţele alimentare cu apă 
Sărmaşu şi satele componente, cu 
suma  
7,778,000 lei 
-Canalizare menajera şi statie de 
epurare comuna  Band cu suma 
8,244,501 lei 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit în toate 
localităţile menţionate. 
 
 
 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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-Introducerea apei În comuna 
Bichis cu suma de 1,200,000 lei 
- Introducere apa potabila comuna 
Breaza, cu suma de 779,000 lei 
-Introducere canalizare şi 
constructie statie de epurare 
comuna Breaza, cu suma de 
9,466,206 lei 
- Introducerea apei În comuna 
Bichis cu suma de 1,200,000 lei 
- Introducere apa canal studii 
proiectare finantare, comuna 
Cozma, cu suma de 4.500.000 lei 
(157 studii sunt deja efectuate) 
-Alimentare cu apa a comunei 
Crăieşti, comuna  Crăieşti , cu suma 
de 591.000 lei 
-Alimentare cu apa potabila a 
localitatii Cucerdea, comuna 
Cucerdea, cu suma de 182.000 lei 
-Reabilitare strazi şi uliţe în satele 
aparţinătoare comunei Cucerdea, 
comuna  Cucerdea cu suma de 
515000 lei 
-Reabilitare reţea de apă şi 
canalizare, staţie de epurare în 
localtatea Deda, comuna  Deda , cu 
suma de 1.000.000 lei 
- Extindere reţea de canalizare în 
satele Bistra Mureşului, Filea şi 
Pietriş, comuna  Deda, cu suma de 
10.000.000 lei 
-Alimentare cu apă Glăjărie,Caşva 
comuna Gurghiu, cu suma de 

250.000 mii lei.  
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1.200.000 lei 
-Canalizare în comuna Gurghiu, 
comuna  Gurghiu, cu suma de 
1.000.000 lei 
- Alimentare cu apă Orşova, 
Comori, comuna  Gurghiu, cu suma 
de 500.000 lei 
-Reabilitare reţea apa potabila, 
comuna  Lunca Bradului, cu suma 
de 3.500.000 lei 
- Alimentare cu apă potabilă a 
comunei Răstoliţa, comuna 
Răstolniţa, cu suma de 1.794.000 lei 
- Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comuna Răstoliţa, 
Programul de reabilitare şi 
extindere a infrastructurii de apă şi 
apă uzată, comuna  Răstolniţa, cu 
suma de 1.404.194 lei 
- Alimentarea cu apa potabila a 
comunei Singer,  
comuna Singer, cu suma de 372.899 
lei 
-Reabilitare alimentare cu apă 
potabilă pentru localităţile Vătava şi 
Dumbrava, comuna Vătava, cu 
suma de 6.000.000 lei 
-Canalizare şi staţie de epurare 
Vătava – Dumbrava şi Rîpa de Jos, 
comuna  Vătava, cu suma de 
25.000.000 lei 
-Alimentare cu apa şi canalizare, 
comuna  Viişoara, cu suma de 
100.000 lei 
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-Prima infiintare retea apa, canal 
comuna  Zau de Câmpie, cu suma 
de 360.000 lei 
- Canalizare menajera şi statie de 
epurare pentru localitatile comunei 
Chiheru de Jos, comuna Chiheru de 
Jos, cu suma de 2.800.000 lei 
-Amenajare şi reparaţie DC Serbeni 
– Urisiu de Sus; Chiheru de Jos – 
Urisiu de Jos (7 km) comuna  
Chiheru de Jos, cu suma de 700.000 
lei 
- Extindere retea apa în localitatea 
Urisiu, comuna Chiheru de Jos, cu 
suma de 20.000 lei 
-Extindere retea alimentare apa în 
localitatea Petelea, comuna  Petelea, 
cu suma de 264200 mii lei (66,05 
mii  euro) 
- Canalizare menajera comuna 
Petelea, cu suma de 2386, 160 mii 
lei (596,54 mii euro 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

179. Legea bugetului pe anul 
2009, cap I secţ. 2, art. 4, lit. 
a) 
Sume defalcate din TVA 
pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor – 
ANEXA nr.4 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul:  
-Centru de perfecţionare pentru 
personalul din administraţia 
publică, Tg. Mureş, cu suma 
700,000 lei 
-Reabilitare Complexul „Parc”, Tg. 
Mureş cu suma 2,800,000 lei 
-Susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap, 
cu suma de 17.666 lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Se are în vedere crearea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea activităţilor în 
aceste domenii 
 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
 

Se propune respingerea 
amendamentului prin prevederea 
unei sume globale pe judeţe, fără 
impunerea  destinaţiei oferind 
consiliului judeţean autonomie  în 
alocarea fondurilor de la bugetul de 
stat. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

180. Ministerul mediului,  
Anexa 3/23/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 14 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţul 
Mureş - Depozit Ecologic Zonal în 
judeţul Mureş cu suma 37,128,000 
lei 
-Staţie transfer deşeuri menajere cu 
10 comune de pe câmpie, oraş 
Sărmaşu, cu suma 4,300,000 lei 
- Amenajare parc în satul Viisoara, 
comuna Viişoara, cu suma de 
50.000 lei 
- Amenajare spaţii verzi, comuna  
Zau de Câmpie, cu suma de 
100.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Comunităţile locale au nevoie de 
implementarea sistemelor de 
control şi stocare a deşeurilor 
după normele europene în 
domeniu, precum şi aemnajarea 
spaţiilor verzi din aceste 
localităţi. 
 
 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
finantarea este asigurata in baza 
OG nr.40/2006 pentru finantarea 
programerlor multinauale prioritare 
de mediu si gospodarire a apelor de 
la bugetul de stat prin bugetul MM; 
In proiectul de buget pe anul 2009 
la titlul „Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”este propusa 
suma de 245 mil. Lei; 
Conforma art.3, alin.(5) din OG 
nr.40/2006, cuantumul finantarii de 
la bugetul de stat pe proiecte de 
investitii  si pe unitati administrativ 
teritoriale se aproba  prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale pentru 
protectia mediului, pe baza 
proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

181. Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuinţei 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 03 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune alocarea, pentru judeţul 
MUREŞ din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale si Locuinţei 
pentru obiectivul: 
-Construire bloc de locuinte sociale 
cu 49 de apartamente, Iernut, cu 
suma valoarea totala a investitiei 
este de 10.124.790 lei 
- Reabilitare termică a locuinţelor 
multietajate, judeţul Murelş, cu 
suma 409,186.76 lei 
-Pietruire drumuri comunale de 
piatra şi pamant, comuna Bichis, cu 
suma de 500,000 lei 
- Pietruire strazi, comuna Breaza, cu 
suma de 200,000 lei 
Lei 
-Pietruire strazi comunale studii 
proiectare finantare, comuna  
Cozma , cu suma de 200.000 lei 
- Pietruire drumuri comunale şi 
satesti comuna  Crăieşti , cu suma 
de 260.000 lei  
-Pietruire, reabilitare, modernizare 
şi/sau asfaltare drumuri comunale 

Modernizarea infrastructurii 
rurale, precum şi construirea 
unor imobile pentru cazurile 
sociale. 
 
 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele prevăzute pentru anul 
2009 la programul pentru 
constructii locuinte si sali de sport 
sunt cu  98% mai mari decât în anul 
2008. Suma este prevăzută în 
poziţia globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
2. Sumele prevăzute pentru anul 
2009 la subprogramul privind  
pietruirea, reabilitarea,  
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
sunt cu  157,86% mai mari decât în 
anul 2008. Suma este prevăzută în 
poziţia globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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localitatea Iernut cu suma 
24,000,000 lei 
-Pietruiri de drumuri comunale, 
comuna  Deda , cu suma de 20.000 
lei 
-Studiu Fezabilitate apa - canal - 
asfalt - drum - modernizare camin 
cultural, comuna  Nadeş, cu suma 
de 180.000 lei 
-Modernizare parc şi amenajare loc 
de joacă în localitatea Ogra, 
comuna Ogra, cu suma de 
291.000 lei  
- Studiu de fezabilitate –sursa apa 
proprie, proiect, executie lucrare 
pentru finalizarea investitiei 
alimentare cu apa a comunei Singer, 
cu suma de 1.500.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
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182. Anexa 7,  
cap. 1 secţiunea 2, art. 4, lit. 
e 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul 
- Construire spital nou În orasul 
Iernut, cu suma  
valoarea totala a investitiei este de 
30.153.900 lei 
-Reabilitare Dispensar Uman 
Bichis, cu suma de 204,000 lei 
- Reabilitare Dispensar uman, 
comuna Breaza, cu suma de 50,000 
lei 
- Reabilitare şi modernizare sediul 
Primariei, comuna Breaza, cu suma 
de 1,000,000 lei 
- Reabilitare dispensar uman, 
comuna Cozma, cu suma de 
140.000 lei 
- Instalatie incalzire termica la 
sediul primariei 
 comuna  Cozma , cu suma de 
200.000 lei 
- Construire Sediu Administrativ şi 
Complex Cultural, comuna Crăieşti, 
cu suma de 160.000 lei 
-Reabilitare sediu primarie, comuna  
Cucerdea, cu suma de 1.160.000 lei 
-Reabilitare dispensar uman 
Cucerdea, comuna  Cucerdea , cu 
suma de 673000 lei 
- Construire sediu primarie, comuna  
Lunca Bradului, cu suma de 600000 

Necesitatea asigurarii unor 
condiţii decente de lucru şi 
efectuarea serviciului medical; 
un spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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183. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 01, 
alin 43 
Transferuri din bugetul de 
stat către bugete locale 
pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Poziţia 28, jud. MUREŞ: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul : 
-Reabilitare retea iluminat public, 
comuna Bichis, cu suma de 200,000 
lei 
.-Extindere retea de electricitate loc. 
Breaza, comuna Breaza, cu suma de 
200,000 lei 
- Modernizare iluminat public, 
comuna Breaza, cu suma de 
100,000 lei 
- Modernizarea retelei de iluminat 
public comuna  Cozma , cu suma de 
100.000 lei 
-Modernizare reţea de iluminat 
public stradal comuna  Crăieşti , cu 
suma de 300.000 lei 

Modernizarea sistemului de 
iluminat public este o urgenţă a 
tuturor localităşilor, în special 
rurale, dar şi pentru cele urbane, 
unde este necesară reabilitarea 
reţelei actuale 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 

Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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184. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman pentru obiectivul 
Alimentare cu apa, comuna Băbăiţa,  
a sumei de 911,412 mii lei 
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui  
important obiectiv de investiţii 
pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 

Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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185. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman a sumei de 2204,44   mii 
lei pentru următoarele obiective :  
- Baza sportiva model Tip I stadion 
comunal, comuna Botoroaga,   - 
201,440 mii lei 
 
- Sistem centralizat de alimentare cu 
apa si sistem centralizat de evacuare 
ape uzate menajere, comuna 
Botoroaga,   - 2.000 mii lei 
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 
 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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186. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman pentru obiectivul Proiect 
de alimentare cu apă, comuna 
Bragadiru, judeţul Teleorman,   a 
sumei de 1.101 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 

187. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Bujoru, a 
sumei de  2582  mii lei, pentru 
următoarele obiective : 
 
- obiectivul Baza sportiva Model I 
stadion comunal comuna Bujoru, 
judeţul Teleorman, - 782 mii lei  
- Proiect de alimentare cu apă, si 
Proiect Sistem centralizat de 
canalizare ape uzate,  - 1.800 mii lei 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
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privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
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necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 

188.  Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Buzescu, a 
sumei de  2453,728  mii lei pentru 
următoarele obiective : 
 
- Sistem centralizat de alimentare 

cu apa si sistem centralizat de 
evacuare ape uzate menajere, - 
2.188,728 mii lei 

- Baza sportiva Model I stadion 
comunal,  - 265 mii lei  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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189. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Ciolăneşti,  a 
sumei de 2.197,86 mii lei pentru 
următorul obiectiv: 
 
- Infiinţare reţea canalizare şi staţie 
de epurare în satele Ciolăneşti deal 
şi Ciolăneşti Vale 
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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190. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman pentru obiectivul Sistem 
centralizat de alimentare cu apa si 
sistem centralizat de canalizare 
menajeră, comuna Conţeşti,   a 
sumei de 2.100 mii lei 
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 

191. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Dracea, a 
sumei de 3158,343,  pentru 
următoarele obiective : 
- Sistem centralizat de alimentare 

cu apa si sistem centralizat de 
canalizare menajeră -  3.000 mii 
lei 

- Stadion comunal  - 158,343 mii 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

lei  
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-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

192. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Frăsinet, a 
sumei de  2.100  mii lei pentru 
următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de 
alimentare cu apă şi sistem 
centralizat de canalizare apă 
uzată menajeră 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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nr.71/2007 Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

193. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Galateni, a 
sumei de 2530,333 mii lei pentru 
următoarele obiective : 
 
- Pod sat Galateni – 293,333 mii 

lei 
- Bază sportivă multifuncţională – 

237 mii lei 
- Alimentare cu apă şi canalizare – 

2.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

194. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Lisa, a sumei 
de 3095,738 mii lei pentru 
următoarele obiective : 
- Bază sportivă multifuncţională 

model tip I – 309,280 mii lei 
- Sistem centralizat de canalizare 

ape şi ape uzate menajere în 
satele Lisa şi Vânători – 
2.786,458 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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195. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Mereni, a 
sumei de 2368,96 mii lei pentru 
următoarele obiective : 
- Bază sportivă multifuncţională 

model tip I  în localitatea Mereni 
– 268,96 mii lei 

- Sistem centralizat de canalizare 
ape şi ape uzate menajere  – 
2.100 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

196. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Nasturelu, a 
sumei de  2.100 mii lei pentru 
următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de 

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

canalizare ape şi ape uzate 
menajere   

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 

197. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Necşeşti, a 
sumei de 1.650 mii lei pentru 
următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de 
canalizare ape şi ape uzate 
menajere   

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

198. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Peretu, a sumei 
de  2.100 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de 
canalizare ape şi ape uzate 
menajere   

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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199. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Pietroşani, a 
sumei de  2189,04  mii lei pentru 
următoarele obiective : 

- Bază sportivă 
multifuncţională – 177,240 
mii lei 

- Extindere şi modernizare 
reţea de alimentare cu apă şi 
sistem centralizat de 
canalizare ape şi ape uzate 
menajere  – 2.011,800 mii 
lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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200. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Pietroşani,  a 
sumei de 1654  mii lei pentru 
următoarele obiective : 

- Canalizare menajeră şi staţie 
de epurare – 896 mii lei 

- Alimentare apă potabilă în 
sistem centralizat – 758 mii 
lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

201. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Sfintesti, a 
sumei de 2.100  mii lei pentru 
următorul obiectiv: 

- Sistem centralizat de 
alimentare cu apă şi sistem 
centralizat de canalizare apă 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

uzată menajeră 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

202. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Smârdioasa, a 
sumei de 2.100  mii lei pentru 
următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de 
alimentare cu apă şi sistem 
centralizat de canalizare apă 
uzată menajeră 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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nr.71/2007 Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

203. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
judeţul Teleorman, comuna 
Tătăreşti de Sus, a sumei de  2.500  
mii lei pentru următorul obiectiv: 
 

- Sistem centralizat de 
alimentare cu apă şi sistem 
centralizat de canalizare apă 
uzată menajeră 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 
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204. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Teleorman, comuna Traian, a sumei 
de  2082,5 mii lei,  pentru 
următoarele obiective : 
- Sistem centralizat de alimentare 

cu apa si sistem centralizat de 
canalizare apă uzată menajeră -  
1.775 mii lei 

- Stadion comunal  - 307,5 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 

205. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
judeţul Teleorman, comuna 
Vârtoape, a sumei de  2.100  mii lei 
pentru următorul obiectiv: 

- Sistem centralizat de 
alimentare cu apă şi sistem 
centralizat de canalizare apă 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
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judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

uzată menajeră 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotararii ale Guvernului 

206. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului cu 
suma de 118,612 mii lei, pentru 
obiectivul Parc Comunal, Comuna 
Buzescu, judeţul Teleorman  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Potrivit Legii finantelor publice 
nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului se foloseste 
pe bază de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

timpul exerciţiului bugetar 

207. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului cu 
suma de 71,400 mii lei, pentru 
obiectivul Parc Comunal, Comuna 
Botoroaga, judeţul Teleorman  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui  
important obiectiv de investiţii 
pentru locuitorii comunei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
  

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                                    
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Potrivit Legii finantelor publice 
nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului se foloseste 
pe bază de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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208. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului cu 
suma de 85 mii lei, pentru 
obiectivul Parc Comunal, Comuna 
Traian, judeţul Teleorman  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Potrivit Legii finantelor publice 
nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului se foloseste 
pe bază de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

209. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Teleorman 
pentru obiectivul Modernizare 
sistem rutier DC 27 Zimnicea - 
Bragadiru km 9+000 - km 17+142 
comuna Bragadiru, judeţul 
Teleorman,   cu suma de 860,950 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

210. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Teleorman 
pentru obiectivul Asfaltare drumuri 
comunale 5 km comuna Cosmeşti, 
judeţul Teleorman,   cu suma de 
840 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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211. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Teleorman 
pentru obiectivul reabilitare drumuri 
comunale comuna Radoieşti, 
judeţul Teleorman,   cu suma de 
2.100 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

212. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Teleorman 
pentru obiectivul Asfaltare drumuri 
comunale comuna Poroschia, 
judeţul Teleorman,   cu suma de 
1.216,643 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

213. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Teleorman, 
nr. curent 36, pentru comuna 
Dracsanei, cu 467,530 mii lei, 
pentru următoarele lucrări : 

- lucrări de reabilitare Muzeul 
Sătesc Dracsanei – 120 mii 
lei 

- Lucrări alimentare cu apă la 
grădăniţa Dracsanei - 5 mii 
lei 

- Lucrări modernizare bază 
sportivă Şcoala cu clasele I-
VIII Dracsanei – 120 mii lei 

- Lucrări în continuare 
Elaborare PUG şi 
Regulament Local de 
Urbanism – 225,530 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

214. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 1, jud. Alba 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Alba, cu 
7941,583 mii lei pentru realizarea 
urmatoarelor obiective: 
- Reabilitare DC Valea Uzei 2,5 

km, comuna Ramet, jud. Alba – 
230 mii lei 

- Reabilitare DC Cotorasi 2,8 km 
comuna Ramet, jud. Alba – 257 
mii lei 

- îmbunătăţirea reţelei de drumuri 
de interes local în localitatea 
Daia Română, jud. Alba  – 
4.328,583 mii lei 

- Modernizare drumuri comunale 
– Mărtinie, Dobra, Tău-Bistra, 
comuna Sugag, jud. Alba – 
1000 mii lei 

- Drum comunal DC 218 
Vinerea-Săliştea, jud. Alba – 20 
mii lei 

- Modernizare Str. Iancu Jianu, 
Comuna Sincel, jud. Alba – 604 
mii lei 

- Reabilitare trotuare comuna 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Sincel, Jud. Alba -  200 mii lei 
- Pietruire drumuri locale, 

comuna Sincel, Jud Alba – 500 
mii lei 

- Îmbunătăţire reţea de drumuri în 
comuna Galda de Jos, jud. Alba 
– 802 mii lei 

 
Autori:  
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Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

215. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Poziţia 1, jud. Alba 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Alba, 
municipiul Aiud, cu  suma de 
23259,38 mii lei, pentru 
următoarele obiective: 
- Reabilitare infrastructură de 

drumuri cartier Hepat, - 
9.467,665 mii  lei 

- Modernizare sistem rutier pe 
străzile Stadionului, Morii şi 
Transilvanei - 6.046,295 mii lei 

Starea precară a drumurlor 
orăşeneşti menţionate din Aiud  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea  
localnicilor , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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- Reabilitare sistem rutier şi reţele 
de utilităţi pe Str. Iazului şi 
Grădinii - 7.745,420 mii lei 
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Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

216. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Poziţia 1, jud. Alba 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Alba, 
municipiul Câmpeni, cu  suma de 
15268  mii lei, pentru următoarele 
obiective: 
- Modernizare Str. Forestierilor, 

municipiul Câmpeni, jud Alba – 
85 mii lei 

- Modernizare Str.Cucului, 
municipiul Câmpeni, jud Alba – 
85 mii lei 

- Modernizare Str. Oituz, 
municipiul Câmpeni, jud Alba – 
310 mii lei 

- Modernizare Str. Transilvaniei, 

 
Starea precară a drumurlor 
orăşeneşti menţionate din 
Câmpeni  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea   localnicilor , aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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municipiul Câmpeni, jud Alba – 
342 mii lei 

- Reparare străzi şi trotuare 570 
mii lei 

- Reparaţii de drumuri comunale 
şi drumuri viciale – 76 mii lei 

- Reabilitare Str. Moţilor, 
Libertăţii, Horea, Turzii, 
Municipiul Câmpeni, jud. Alba 
– 13800 mii lei 
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colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 
 

217. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Poziţia 1, jud. Alba 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Alba, 
oraşul Cugir, cu  suma de 
19482,248  mii lei, pentru 
următoarele obiective: 
- Modernizare str. A. Sahia, 

Cugir, jud. Alba – 2039,073 mii 
lei 

Starea precară a drumurlor 
orăşeneşti menţionate din Cugir  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea  
localnicilor , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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- Modernizare Str. Dragana, 
Cugir, Jud. Alba – 1229,224 mii 
lei 

- Modernizare Str. 1 Mai, Cugir, 
Jud. Alba – 1205,802 mii lei 

- Modernizare Str. Mihai 
Viteazul, Cugir, Jud. Alba 
624,197 mii lei 

- Modernizare Str. Avram Iancu, 
Cugir, Jud. Alba – 542,819 mii 
lei 

- Modernizare Str. Eroilor, Cugir, 
Jud. Alba – 350, 501 mii lei 

- Modernizare Str. R. Mic, Cugir, 
Jud. Alba – 3572,750 mii lei 

- Modernizare Str. 21 decembrie, 
Cugir, Jud. Alba – 8978,741 mii 
lei 

- Modernizare Str. V. Alecsandri, 
Cugir, Jud Alba – 939,141 mii 
lei 

Autori:  
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Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 
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218. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Poziţia 1, jud. Alba 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Alba, cu  
1010  mii lei, pentru următoarele 
obiective: 
 
- Construire/reabilitare sediu 

primărie, dearece actualul sediu 
nu mai corespunde, fiind vechi 
cu încăperi reci şi igrasie, 
acoperişul fiind în pericol să se 
prăbuşească comuna Livezile, 
jud. Alba - 200 mii lei 

- Restaurare Primăria  comunei 
Săliştea – monument istoric – 
60 mii lei 

- Extindere şi reabilitare clădire 
primărie municipiul Câmpeni, 
jud. Alba  - 750 mii lei 

Autori:  
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii importante 
atât pentru buna desfăşuarea a 
activităţii în administraţia locală 
cât şi pentru cetăţenii 
localităţilor menţionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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219. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului cu 
suma de 1592,184    mii lei, pentru 
urmatoarele obiective : 
- amenajare parc in Comuna 

Bucerdea Granoasa, jud. Alba – 
598,184 mii lei, 

- Construire platformă pentru 
deşeuri cu depozitare temporară 
în Comuna Sohodol, jud. Alba - 
994 mii lei 

 
Autori:  
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului;  
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale; 
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Potrivit Legii finantelor publice 
nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului se foloseste 
pe bază de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

220. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului cu 
suma de 680,145 mii lei, pentru 
obiectivul Reabilitare Parc 
municipal Aiud, judeţul Alba 
 
Autori:  
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
  

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Potrivit Legii finantelor publice 
nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului se foloseste 
pe bază de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
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221. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei: 
 
- Anexa 3/15/29 – Capitol 

70.01 – Locuinte, servicii 
si dezvoltare publica – 
Constructii locuinte 
sociale si alimentare cu 
apa 

- Anexa 3/15/29 – Capitol 
70.01 – Locuinte, servicii 
si dezvoltare publica – 
Program constructii 
locuinte pt tineri destinate 
inchirierii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei cu suma de 
6037,437 mii lei  pentru 
următoarele obiective: 
 
- Locuinţe sociale str. Hotar, 

mun. Aiud - 3.602,158 mii lei 
- Construire bloc de locuinţe în 

regim de închiriere pentru tineri, 
bl.P2F Str. Ec. Varga, 
municipiul Aiud - 2.435,279 mii 
lei 

 
Autori:  
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Necesitatea asigurării spaţiilor 
de locuit pentru beneficiarii 
Programului de locuinţe sociale 
şi pentru cele destinate tinerilor. 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Obiectivele pot fi finantate in 
cadrul programului Constructii de 
locuinte sociale conform Legii nr. 
114/1996. In anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 68 milioane lei. 
 Suma este prevazuta in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatorul principal de credite 
la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 
- Nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

222. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Alba, municipiul Aiud a sumei de 
626,442 mii lei, pentru următorul 
obiectiv: 
 

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

- Construire Baza sportivă 
„Aiudel” 
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finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 

223. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-
a, art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza 
pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu 
modificări şi completări 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul Alba 
a sumei de 129299,36  mii lei 
pentru următoarele  obiective:  
 
- proiect Baza Sportiva, comuna 

Bucerdea Granoasa , jud. Alba 
–– 796,090 mii lei 

- canalizare, reparatii drumuri, 
comuna Bucerdea Granoasa , 
jud. Alba – 150 mii lei 

- Canalizare şi staţie epurare 
Săliştea Deal, Jud. Alba – 35 
mii lei 

- Alimentare cu apa si canalizare, 
comuna Ramet, jud. Alba  - 
12900 mii lei 

Inexistenţa unor baze sportive 
moderne în localităţile 
menţionate; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 
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prin Legea nr.71/2007 
 

- Reţea canalizare  menajeră şi 
staţie de epurare  a localităţilor 
Cricău, Craiva, comuna Cricău, 
jud. Alba  – 1700 mii lei 

- Construire bază  sportivă în 
comuna Cricău, Jud Alba –250 
mii lei 

- extindere reţele pubice de apă 
uzată în localitatea Daia 
Română, jud. Alba  – 2.113,590 
mii lei  

- reţele de distribuţie apă potabilă 
în localitatea Daia Română , 
jud. Alba – 4.912,93 mii lei 

- Proiect integrat de alimentare 
cu apă, canalizare menajeră şi 
staţie de epurare, comuna 
Livezile, jud. Alba – 500 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor la 
obiectivul ,,Canalizare menajeră 
şi staţie de epurare comuna 
Şugag”  - 600 mii lei 

- Alimentare cu apă potabilă loc. 
Iclod ş Panade, comuna Sicel, 
jud. Alba – 2400 mii lei 

- Înfiinţare reţea de canalizare şi 
staţie de epurare pentru satele 
Sincel şi Iclod, Comuna Sincel, 
Jud. Alba – 8993  mii lei 

- Construcţie bază sportivă 
comuna Sincel, Jud. Alba – 615 
mii lei 

- Realizare reţea de distribuţie 
apă şi staţie de clorinare, 

care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
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comuna Unirea, jud. Alba – 
76247 mii lei 

- Realizare reţea canalizare şi 
staţie de epurare, comuna 
Unirea. Jud. Alba – 8823 mii lei 

- Canalizare ape uzate menajere 
şi staţii de epurare în localităţile 
Galda de Jos, Mesentea şi 
Oiejdea, Comuna Galda de Jos, 
Jud. Alba – 1095 mii lei 

- Extindere Canalizare ape uzate 
menajere Galda de Jos, 
Mesentea şi Oiejdea, Comuna 
Galda de Jos, Jud. Alba –1700 
mii lei 

- Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în localitatea Benic, 
comuna Galda de Jos, jud. Alba 
– 745 mii lei 

- Alimentare cu apă în  localitatea 
Benic, comuna Galda de Jos, 
jude. Alba – 3978,75 mii lei 

- Modernizare bază sporivă din 
localitatea Galda de Jos, 
comuna Galda de Jos, jud. Alba 
– 745 mii lei 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

224. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul Alba 
a sumei de 8210,471  mii lei pentru 
următoarele  obiective:  
 
- Retea canalizare periurbană, oraş 

Cugir, Jud. Alba – 588,521 mii 
lei 

- Retea apă şi branşamente 
Vinerea, Oraş Cugir, Jud. Alba – 
1614,211 mii lei 

- Reţea canalizare menajeră şi 
staţie de epurare Vinerea – 
4157,739 mii lei 

- Reţea canalizare Str. Moţilor, 
oraş Câmpeni, Jud. Alba – 1850 
mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

225. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-
a, art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza 
pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş pentru obiectivul  canalizare 
şi epurare ape menajere, comuna 
Babana,  a sumei de 3995, 570 mii 
lei 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui  
important obiectiv de investiţii 
pentru locuitorii comunei. 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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226. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, , pentru judeţul 
Argeş pentru obiectivul – 
Construcţie Baza sportiva, sat 
Grosi, comuna Babana,   - 905, 
670mii lei 
 
  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea 
menţionată; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
 
 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

227. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
 
 - Extindere alimentare cu apa 
potabila in comuna Bughea de Jos, 
jud. Argeş – proiect in derulare – a 
sumei de 60 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

228. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
 
 - reţele de canalizare menajeră şi 
meteorică pe Str. Cuza Vodă, 
Alexandru cel Bun şi Neagoe 
Basarab, Câmpulung Muscel, Jud. 
Argeş – a sumei de 200 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

229. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- alimentare cu apă sat 

Dumbrăveni, Comuna Drăganu 
– a sumei de 1248,858 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 
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230. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- canalizarea şi epurarea apelor 

uzate menajere în localitatea 
Drăganu, jud. Argeş – a sumei 
de 4564,264 mii lei 

 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 

231. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- Proiect alimentare cu apă în 

comuna Ştefan cel Mare, jud. 
Argeş – a sumei de 1315,968 

 
 
 
Autori:  

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
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potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 

232. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- Proiect alimentare cu apă în 

localitatea Bârşeştii de Jos, 
comuna Tigveni, jud. Argeş – a 
sumei de 130 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 
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233. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- lucrare de proiectare şi execuţie 

Pod Drăganu- Băceşti şi drum 
comunal adiacent, comuna 
Drăganu, jud. Argeş – a sumei 
de 1903,560 mii lei 

 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 

234. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru obiectivul : 
- Modernizare bază sportivă în 

comunaDrăganu, sat Drăganu – 
Olteni, jud. Argeş – a sumei de 
719, 83 mii lei 

 
Autori:  

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea 
menţionată; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
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prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale Guvernului 

235. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Argeş, pentru comuna Tigveni, jud. 
Argeş a sumei de 1150   mii lei 
pentru realizarea obiectivelor : 
 
- cofinanţare proiect bază 

sportivă, comuna Tigveni – 250 
mii lei 

- cofinanţare canalizare, comuna 
Tigveni – 900 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea 
menţionată; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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236.  
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

 
Poziţia 3, jud.  Argeş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş 
pentru obiectivul: 
- Modernizare DC 162 – Slătioarele 
km 0,00 – km 4,4, Comuna Babana, 
jud. Argeş, cu suma de – 2480 mii 
lei 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
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Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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237. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 3, jud.  Argeş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş 
pentru obiectivul: 
- reabilitare drum comunal DC 

13 1710 m – proiect în 
derulare, comuna Bughea de 
Jos, jud. Argeş – cu suma de 
100 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
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Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

238. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 3, jud.  Argeş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş 
pentru obiectivul: 
 
- modernizare DC 179 – uliţe 

laterale în comuna Drăganu, 
jud. Argeş – cu suma de 
738,036 mii lei 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Autori:  
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colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

239. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 3, jud.  Argeş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş cu 
suma de   6528,657  mii lei  pentru 
următoarele obiective: 
 
- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 

bituminoasă uşoară) - DC 
Florea comuna Drăganu, jud. 
Argeş – 2139,154 mii lei 

- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară) - DC Dara 
comuna Drăganu, jud. Argeş – 
2135,181 mii lei 

- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară) - DC 
Certelii comuna Drăganu, jud. 
Argeş – 1151,946 mii lei 

- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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bituminoasă uşoară) - DC 
Tirşeşti comuna Drăganu, jud. 
Argeş – 1102,376 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
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240. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, nr. 
curent 3, cu 1167,195 mii lei, pentru 
următoarele lucrări : 
- reabilitare drumuri în 

municipiul Câmpulung Muscel 
– 350 mii lei 

- reabilitare termosistem + faţadă 
la Şcoala nr. 2 din municipiul 
Câmpulung Muscel  - 220 mii 
lei 

- reabilitare instalaţie încălzire + 
faţadă la Scoala nr. 7 din 
municipiul Câmpulung Muscel  
- 550 mii lei 

- utilităţi Şcoala generală, 
comuna Ştefan cel mare, jud 

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Argeş – 17,195 mii lei 
- asfatare covor teren sport 

Şcoala Generală Gabriel 
Marinesc clasele I-VIII, 
comuna Tigveni – 30 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
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Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 
 

241. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului cu 
suma de 60   mii lei, pentru 
urmatorul obiectiv: 
 
Cofinanţare program gestionare 
deşeuri menajere în Comuna 
Tigveni, jud. Argeş - 60 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 



  183 
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finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale; 
Potrivit Legii finantelor publice 
nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului se foloseste 
pe bază de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 

242. Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei: 
 
Anexa 3/15/29 – Capitol 
70.01 – Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica – 
Constructii locuinte sociale 
si alimentare cu apa 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei cu suma de 
371,120  mii lei  pentru următoarele 
obiective: 
 
Locuinţe ANL – 50 apartamente 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

 
 
Necesitatea asigurării spaţiilor 
de locuit pentru beneficiarii 
Programului de locuinţe sociale. 
Viitorii beneficiari ai locuinţelor 
sociale locuiesc în prezent în 
condiţii improprii care pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală a copiilor, (acolo unde 
este cazul).  
Proiectul este destinat 
persoanelor care nu îşi pot 
achiziţiona locuinţe, dat fiind 
venitul mic pe care acestea îl au. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Se propune respingerea întrucât :  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Suma destinată PROGRAMULUI 
CONSTRUCTII LOCUITE 
PENTRU TINERI DESTINATE 
INCHIRIERII este aprobată in 
pozitie globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
a alocat pentru acest program suma 
totală de 351.080 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 
 

243. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural 
 

Art. 4, alin. e) -  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Poduri din 
beton armat”, com. Dobreşti, jud. 
Argeş cu suma de 500 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Continuarea finanţării 
obiectivului  (OU 7/2006) este 
esenţială pentru dezvoltarea 
infrastructurii comunităţii locale 
respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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244. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul « Asfaltare drumuri 
comunale », comunaDobreşti, jud. 
Argeş. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

 Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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245. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate  

Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, Servicii şi 
Dezvoltare publică 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile  şi a apei 
uzate  
 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului 
„Alimentare cu apă, sat Dobreşti”, 
com. Dobreşti cu suma de 500 mii 
lei, jud. Argeş 
 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Continuarea finanţării 
obiectivului este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor de trai 
decent locuitorilor satului 
Dobreşti 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.”                   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Suma destinată Sistemului 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
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şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile  şi a 
apei uzate este aprobată in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
a alocat pentru acesta suma totală 
de 229.000 mii lei, sumă ce se 
detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 
 

246. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate  

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Canalizare 
şi epurare ape uzate menajere”, 
com. Dobreşti cu suma de 500 mii 
lei, jud. Argeş 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
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Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.”                   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
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sa în domeniu. 
- Suma destinată Sistemului 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile  şi a 
apei uzate este aprobată in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
a alocat pentru acesta suma totală 
de 229.000 mii lei, sumă ce se 
detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 
 

247. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 
 

Poziţia 19, jud. Giurgiu 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu cu  
suma de 2.100 mii lei, pentru 
următoarele obiective: 
- asfaltarea străzilor 9 Mai şi 

Emanoil Bucuţa, comuna 
Bolintin Deal - 200 mii lei 

- reabilitarea drumului comunal 
147 (Săbăreni-Gulia) comuna 
Săbăreni, cu suma de 600 mii lei 

- reabilitarea drumului comunal 
130  comuna Grădinari, - 1.000 
mii lei  

- cofinanţarea lucrărilor de 
modernizare DJ412a (Zorile – 
Buturugeni 4 km) comuna 
Grădinari, - 300 mii lei  

Autori:  

Starea precară actuală a 
drumurilor   comunale  
îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară asfaltarea 
drumurilor comunale 
menţionate. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

248. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Giurgiu a sumei de 1400 mii lei 
pentru obiectivul:  
 
- realizarea reţelei de alimentare cu 
apă, comuna Bolintin Deal,  Mihai 
Vodă, judeţul Giurgiu. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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249. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului cu 
suma de 300 mii lei, pentru 
următoarele obiective:  
- Parc Comunal, Comuna Bolinitin 

Deal, judeţul Giurgiu - 200 mii 
lei 

- Proiectare spaţii verzi, comuna 
Bolintin Deal, Jud. Giurgiu – 100 
mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului;  
Potrivit Legii finantelor publice 
nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului se foloseste 
pe bază de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar 
 

250. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 

Poziţia 19, jud. Giurgiu 
 
Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Săbăreni, a sumei 
de   90  mii lei, pentru următorul 
obiectiv: 
- Baza sportiva multifuncţională. 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 
Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
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potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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unor evenimente de altă natură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

251. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la Capitolul I, Sectiunea 
a 2-a, art.4, lit e, pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Grădinari, a sumei 
de  1050  mii lei, pentru următorul 
obiectiv: 
 
 
- cofinanţarea proiectului de 

construcţie stadion comunal  - 
1050 mii lei.   

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

252. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 27, jud. Mehediţi 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Mehedinti, 
comuna Balta cu 900 mii lei, pentru 
amenajarea  obiectivului  « Sediu 
Primarie » 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii importante 
atât pentru buna desfăşuarea a 
activităţii în administraţia locală 
cât şi pentru cetăţenii 
localităţilor menţionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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253. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia   27, jud. Mehedinti 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Mehedinti , 
cu suma de 250 mii lei pentru 
finanţarea  obiectivului: 
“Sediu Primarie” , Comuna Bălăciţa 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii importante 
atât pentru buna desfăşuarea a 
activităţii în administraţia locală 
cât şi pentru cetăţenii 
localităţilor menţionate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

254. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 
2009 
 

Poziţia   27, jud. Mehedinţi 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Mehedinti , 
comuna Bălăciţa cu suma de 150 
mii lei pentru obiectivul 
„Reactualizare  servicii de 
consultanta PUG,PUZ,PAT” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Necesitatea reactualizării 
Planului Urbanistic General. 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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255. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a obiectivului : 
« Extindere canalizare şi construire 
Staţie de epurare «  a Comunei 
Bala, jud. Mehedinţi, cu suma de 
2100 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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256. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 1200 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului : 
« Reabilitare şi extindere alimentare 
cu apă » Comuna Bala, jud. 
Mehedinţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

257. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune finanţarea din  suma  
prevazută  pentru realizarea 
obiectivului : « Construirea unei 
baze sportive – multifunctionale »  ,  
Comuna Bala, jud. Mehedinţi - 
suma de 600 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Inexistenţa unor baze sportive 
moderne în localităţile 
menţionate; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

258. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I ,Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a obiectivului :  
« Alimentare cu apa la Sodol » 
Comuna Balta, jud. Mehedinţi, cu 
suma de 50 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

259. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a obiectivului : «  
Costruire bază sportivă – 
multifuncţională » , Comuna Salcia, 
jud. Mehedinţi, cu suma de 570 mii 
lei 
 

Inexistenţa unor baze sportive 
moderne în localităţile 
menţionate; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

unor evenimente de altă natură. 
 
 

finanţare. 
 

260. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută  pentru realizarea 
obictivului : « Alimentare cu apa «  
Comuna Dumbrava, sat Albuleşti, 
Jud. Mehedinţi - suma de 390 mii 
lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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261. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a obiectivului : „ 
Construire bază sportivă – 
multifuncţională” , Comuna Obârşia 
de Câmp, jud. Mehedinţi, cu suma 
de 570 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unor baze sportive 
moderne în localităţile 
menţionate; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

262. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-
a, art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural. 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută pentru realizarea 
obiectivului : « Alimentare cu apă a 
satelor Batotii, Tismana » Comuna 
Devesel, jud. Mehedinţi -  suma de 
2631 mii lei 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

263. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I ,Sectiunea a 2-
a, art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural. 
 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a obiectivului : «  
Construcţie şi amenajare Stadion 
comunal «  Comuna Devesel, jud. 
Mehedinţi, cu suma de 525 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unor baze sportive 
moderne în localităţile 
menţionate; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

264. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului : “ 
Extindere alimetare cu 
apă,canalizare şi staţie epurare 
pentru satele Batotii-Tismana şi 
Devesel-Scapău” a comunei 
Devesel, jud. Mehedinţi -  cu suma 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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 de 10 750 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

finanţare. 
 

265. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a 
obiectivului:”Executarea  unui 
podeţ în sat Prejna” , Comuna 
Balta,jud Mehedinţi cu suma de 75 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

 Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

266. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 
 

Poziţia 27, jud. Mehedinti 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul: „ Modernizare 
drumuri comunale” , Comuna 
Căzănesti 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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267. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 
 

Poziţia 27, jud. Mehedinti 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute cu suma de 1 500 mii lei 
Pentru realizarea  obiectivului: 
“Asfaltare drum comunal   DC65 
Voloiac-Ruptura”, Comuna Voloiac 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

268. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 27, jud. Mehedinti 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute cu suma de 1 800 mii lei. 
Pentru realizarea obiectivului: 
“Asfaltare drum comunal DC68 
Voloiac-Cotoroaia” Comuna 
Voloiac  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

269. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 27, jud. Mehedinti 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute cu suma de 600 mii lei. 
Pentru realizarea obiectivului: 
“Modernizare drum comunal DC 
563 Vlădaia - Ştircoviţ” Comuna 
Vlădaia  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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270. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 27, jud. Mehedinti 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute cu suma de 3500 mii lei. 
Pentru realizarea obiectivului: 
“Asfaltare drumur comunal DN 57” 
Comuna Dubova. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

271.  
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 27, jud. Mehedinti 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute cu suma de 700 mii lei. 
Pentru realizarea obiectivului: 
“Asfaltare drum comunal Dubova şi 
Dubova de Jos – 2,5 km”   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

272. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 
 

Poziţia 27, jud. Mehedinti 
 
Se propune suplimentare sumei 
prevăzute cu suma de 9000 mii lei 
pentru obiectivul : 
 «  Modernizare drum comunal 
DC54 Sovarna-Dâlma » 
Comuna Bala. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat în anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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273. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute cu suma de 1500 mii lei 
pentru obiectivul* Poduri şi podeţe*  
, în satele Dobra si Gvardinita , 
Comuna Balacita, jud. Mehedinţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

274. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a 
obiectivului:”Construirea unei săli 
de sport” , Comuna Dubova,jud. 
Mehedinţi cu suma de 600 mii lei 
 
 
Autori:  
deputat PNL Viorel PALAŞCA 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Inexistenţa unor baze sportive 
moderne în localităţile 
menţionate; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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275. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a 
obiectivului:”Reabilitare staţie de 
apă” , Comuna Dubova, jud. 
Mehedinţi cu suma de 300 mii lei 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

276. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Capitolul I , Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevazută a 
obiectivului:”Alimentare cu apă”  şi  
realizare a şase podeţe tubulare DC 
94, sat Almăjel,Comuna Vlădaia 
,jud. Mehedinţi cu suma de 2000 
mii lei 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, direct de la fântâni şi puţuri 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

277. Capitolul 1 
Secţiunea a 2 a 
Art. 4 lit. e) 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

Se propune alocarea prin Programul 
de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural 
a unor sume pentru următoarele 
obiective de investiţii: 
 
1. Suma de 700 mii lei pentru 

finalizare construcţie Bază 
sportivă multifunctională tip II, 
Scorţaru Nou,  Jud. Brăila;  

2. suma de 740 mii lei pentru 
construcţia unui    stadion 
comuna Galbenu, jud. Brăila;   

3. Suma de 350 mii lei pentru 
construcţia unui  stadion 
comunal tip I, comuna Ciocile, 
jud. Brăila.  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

278. Capitolul 1 
Secţiunea a 2 a 
Art. 4 lit. e) 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de 2200 
mii lei  pentru lucrări de 
modernizare la obiective de poduri 
şi podeţe în sat Spiru Haret, comuna 
Berteştii de Jos, Jud. Brăila. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Susţinerea acestor investiţii este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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279. Anexa nr 7  
Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Iaşi, nr. crt 24,  
pentru următoarele obiective de 
investiţii: 
1. Demararea construcţiei unui 

dispensar uman în Muncelu de 
Sus, comuna Mogoşeşti-Siret, 
jud. Iaşi cu suma de 1 500 mii 
lei; 

2. Demararea construcţiei unui 
dispensar uman în localitatea 
Sineşti, jud. Iaşi cu suma de    1 
200 mii lei.  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor servicii  
medicale de calitate în mediul 
rural.  
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la buget 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

280. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din alocat 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iaşi, 
nr.crt.24 pentru următoarele 
obiective  de investiţii  
1. “Construcţie Casă de Cultură a 

Tineretului” în localitatea Podu 
Iloaiei, cu suma de 800 mi lei; 

Vechimea  cladirilor reclamă 
demararea unor  noi lucrări de 
construcţie. 
 
Sursa de finanţare 
 O mai bună colectarea de taxe şi 
impozitelor la buget  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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2. Sediu nou de primărie, în 
localitatea Butea, cu suma de 
1478,3 mii lei; 

3. Sediu nou de primărie în 
localitatea Gropniţa, cu suma de 
1.000 mii lei; 

4. Sediu nou primărie în localitatea 
Erbiceni, cu suma de 2.000 mii 
lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

  

281. Anexa nr. 2 
Cap. 5001 Grupa 51 art. 01 
alin 38 
Transferuri din bugetul de 
stat către bugetle locale 
pentru finanţarea unităţilor 
de asistenţă medico-sociale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi, nr. crt.24, 
pentru construcţia unui “Centru de 
zi pentru copiii defavorizaţi” , sat 
A.I. Cuza, comuna A.I. Cuza, cu 
suma de 770 mi  lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Nevoia de infrastructură socială 
în această zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Transferuri din bugetul de stat 
către bugetle locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 
 

 



  212 

Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

282. Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumuri judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Prahova, nr. crt.  
31, cu suma de 1100 mii lei pentru 
lucrări de asfaltare DC 106, în 
comuna Sirna- 6 km. de drum. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

La momentul actual DC 106 este 
aproape impracticabil, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la buget 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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283. Capitolul 1 
Secţiunea a 2 a  
Art 4 lit. e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1300 
mii lei, pentru extindere şi 
modernizare reţea de alimentare cu 
apă, comuna Sirna, jud. Prahova. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Dată fiind importanţa reală pe 
care o are apa este imperios 
necesară extinderea şi 
modernizarea reţelei de 
alimentare cu apă potabilă la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Camerei 
Deputaţilor în limita prevăzută 
în bugetul pe anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

284. Capitolul 1  
Secţiunea a 2 a  
Art4 lit. e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei, pentru obiectiv de investiţii 
nou- introducere reţea de canalizare 
în comuna Poienarii Burchii, jud. 
Prahova. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Este nevoie de realizarea a 12 
km de reţea pentru racordarea 
tuturor gospodăriilor şi 
asigurarea unui nivel de trai 
decent. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Bugetului 
Ministerulului Tursimului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Ministerului 
Turismului de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

285. Anexa nr. 7  Capitol 1 
Sectiunea a 2 a art. 4  
 Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Brăila, nr. crt 9,  
pentru următoarele obiective de 
investiţii: 
1. Reabilitare Spital Judeţean 

Brăila, jud. Brăila cu suma de 
20 000  mii lei; 

2. Dotare cu centrală termică a 
Unitătiie Primire Urgenţe Spital 
Judeţean Brăila cu suma de 40 
000  mii lei. 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare 
O mai bună colectare  a taxelor 
şi impozitelor  la buget 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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286. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Brăila, nr. crt 9,  
pentru următoarele obiective de 
investiţii: 
1. Reabilitare dispensar medical 

sat Siliştea, jud.Brăila cu suma 
190 mii lei; 

2. Construcţie dispensar medical, 
Comuna Gradiştea, Jud. Brăila 
cu suma de 11.000 mii lei; 

3. Extindere şi modernizare 
dispensar medical, Comuna 
Mircea Vodă, Jud. Brăila cu 
suma de 370 mii lei ; 

4. Reabilitare dispensar uman, 
Comuna Tichileşti, jud. Brăila 
cu suma de 213 mii lei.  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a asigura servicii 
medicale de calitate în mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare 
O mai bună colectare  a taxelor 
şi impozitelor  la buget 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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287. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Brăila, nr. crt 9,  
pentru următoarele obiective de 
investiţii: 
 
1. Extindere şi modernizare sediu 

primărie, Comuna Mircea Vodă, 
jud. Brăila, cu suma de 325 mii 
lei; 

2. Construcţie sediu primărie 
Comuna Siliştea, jud. Brăila cu 
suma de 800 mii lei 

3. Construcţie sediu primărie, 
Comuna Gradiştea, jud. Brăila 
cu suma de 450 mii lei. 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi 
sedii sau dupa caz lucrări de  
modernizare. 
 
Sursa de finanţare 
O mai bună colectare  a taxelor 
şi impozitelor  la buget 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  217 

288. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 
 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea obiectivului 
Casă de Cultură, oraş Făurei, jud. 
Brăila 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare  a taxelor 
şi impozitelor  la buget 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

289. Anexa nr. 2 
Capitol  5001 grupa 51 art. 
01 alin. 38 
Transfer din bugetul de stat 
către búgetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico- sociale. 
 

Se propune alocarea sumei de 950 
mii lei pentru construirea „Centrului 
pentru îngrijire bătrâni”, comuna 
Gradiştea, jud. Brăila. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru asigurarea unor servicii 
de asistenţă socială persoanelor 
vârstnice din zona.  
 
Sursa de finanţare: 
 
Transfer din bugetul de stat către 
búgetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico- 
sociale. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

290. Anexa nr. 6  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Brăila, nr. crt. 9,  
pentru următoarele obiective de 
investiţii: 
1. Asfaltare DC 38 (DN 2B – 

Şuţeşti) comuna  Mircea Vodă, 
jud. Brăila cu suma de 12.000 
mii lei; 

2. Reprofilare străzi sat Spiru 
Haret, comuna Berteştii de Jos, 
jud. Brăila cu suma de 800 mii 
lei ; 

3. Reabilitare străzi comunale (6 
kilometri liniari) comuna  
Gradiştea, Jud. Brăila cu suma 
de 450 mii lei; 

4. Lucrări de modernizare drumuri 
comuna Cireşu, jud. Brăila, cu 
suma de 1.500 mii lei ; 

5. Asfaltare DC 25 Chichineţu-
Griviţa, comuna Ciocile, jud. 
Brăila cu suma 2.000 mii lei; 

6. Asfaltare DC 28+ DC 54 
Ciocile-Odăieni, comuna 
Ciocile, jud. Brăila cu suma de 
2.500 mii lei. 

 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea 
unor astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţiea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor  
la buget 
 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

291. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
Program 56- Proiectul 
pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă şi 
canalizare în localităţile sub 
50 000 de locuitori 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţelor, prin „Programul pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în localităţile 
sub 50 000 de locuitori”, pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
1. Sistem canalizare pentru  

Chiscani şi Vărsătura, jud. 
Brăila cu suma de 3.600 mii lei; 

2. Alimentare cu apă în sistem 
centralizat a satelor Siliştea şi 
Mărtaceşti, jud. Brăila cu suma 
de 250 mii lei; 

3. Canalizare în sistem centralizat 
în Mircea Vodă şi Deduleşti, 
jud. Brăila cu suma de 4.200 mii 
lei; 

 
Autori:  

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizare satului românesc, 
pentru un trai decent sunt 
necesare astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire ]n cadrul Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 
 

Aceste lucrări se pot finanţa în baza 
Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

292. Anexa nr. 3/23/02 
 
Ministerul Mediului 
 
Capitol 5001, grupa 51, art. 
02 alin. 14 
Program multiannual de 
mediu şi gospodărirea apelor
 

Se propune  alocarea de către 
Ministerul Mediului, pentru oraşul 
Făurei, jud. Brăila  a sumei de 60 
mii lei,  pentru finanţarea 
Programului„Un mediu protejat – o 
viaţă mai bună”; 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Program menit să scadă nivelul 
poluării, să  asigure o 
imbunatatire a calitatii apei si 
aerului. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerul Mediului 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului;  
Potrivit prevederilor art.13 alin.(2) 
din OUG  nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se asigura fionantarea  
proiectelor pentru protectia 
resurselor de apa, statiile de tratare, 
statiile de epurare  pentru 
comunitatile locale. 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, iar 
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analiza, selectarea, finantarea , 
urmarirea si controlul 
implementarii proiectelor se fac in 
conformitate cu prevederile 
manualului de oprare al Fondului 
pentru Mediu. 

293. Anexa nr. 3/23/02 
 
Ministerul Mediului 
 
Capitol 5001, grupa 51, art. 
02 alin. 14 
Program multiannual de 
mediu şi gospodărirea apelor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului, pentru Program 
multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
urmăzoarele obiective de 
investiţii: 

2. Lucrări de modernizare parc 
comunal, comuna Mircea Vodă, 
Jud. Brăila, cu suma de 350 mii 
lei; 

3. Amenajarea parc de agrement în 
Sat Muchea, Comuna Siliştea,  
Jud. Brăila cu suma de 330 mii 
lei ; 

4. Amenajarea parc de agrement în 
Sat Cotu Lung, Comuna 
Siliştea,  Jud. Brăila cu suma de 
330 mii lei ; 

5. Amenajarea parcuri de agrement 
în Comuna Siliştea,  Jud. Brăila 
cu suma de 350 mii lei; 

6. Reabilitarea parcului central şi 
extinderea suprafeţei de spaţiu 
verde prin amenajarea de 
parcuri noi în oraşul Făurei, jud. 
Brăila cu suma de 90 mii lei. 

Pentru alinierea la normele 
Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte  media de spaţiu verde 
pe cap de locuitor.  
 
Sursa de finanţare: 
 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerul Mediului 
 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului;  
Potrivit prevederilor  OUG  
nr.196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu,  analiza, selectarea, 
finantarea , urmarirea si controlul 
implementarii proiectelor se fac in 
conformitate cu prevederile 
manualului de oprare al Fondului 
pentru Mediu. 
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7. Înfiinţarea unui parc de 
agrement în oraşul Făurei, jud. 
Brăila cu suma de 25 mii lei. 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

294. Anexa nr. 3/23/02 
 
Ministerul Mediului 
 
Capitol 5001, grupa 51, art. 
02 alin. 14 
Program multiannual de 
mediu şi gospodărirea apelor
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul Mediului 
pentru reabilitarea sistemului de 
colectare şi transport a deşeurilor şi 
extinderea sistemului de colectare 
selectivă în oraşul Făurei cu sume 
de 209 mii lei. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Crearea unei infrastructuri si a 
unei logistici de colectare 
selectivă  a deşurilor în oraşul 
Făurei, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerul Mediului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale; 
Potrivit Legii nr.500/2002 prividn 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare,  ortdonatorii principali 
de credite repartizeaza creditele 
bugetare aprobate pentru bugetul 
propriu. 
Totodata, nu se precizeza titlul de 
la care se propune redistribuirea. 

295. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
Titlul VI art 51 

Se propune alocarea sumei de 7600 
mii lei pentru reţea de canalizare 
menajeră şi staţie de epurare în 
comuna Pomezeu, jud. Bihor. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi, necesară alimenntării cu 
apă de calitate a populaţiei 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire ]n cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Aceste lucrări se pot finanţa în baza 
Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

296.  Capitol 1 Secţiunea a 2 a 
Art 4,  lit e) 
Programul Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de 
2558,73 mii lei pentru lucrări de 
extindere şi reabilitare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare din 
localitatea Beiuş, Jud. Bihor. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Reabilitarea şi extindeea 
retelelor de apă şi canal sunt 
necesare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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297. Capitol 1 Secţiunea a 2 a 
Art 4,  lit e) 
Programul Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de  600 
mii lei  pentru lucrări de  alimentare 
cu apă  în comuna Pomezeu, Jud. 
Bihor. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Reabilitarea şi extindeea 
retelelor de apă şi canal sunt 
necesare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 

298. Capitol 1 Secţiunea a 2 a 
Art 4,  lit e) 
Programul Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de 
280,99 mii lei pentru introducerea 
reţelei de canalizare în sat Delani, 
Jud. Bihor. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Introducerea reţelei de 
canalizare este necesară pentru a 
asigura localnicilor condiţii de 
viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 

299. Capitol 1 Secţiunea a 2 a 
Art 4,  lit e) 
Programul Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
spaţiul rural   
 

Se propune alocarea sumei 10 884,9 
mii lei pentru lucrări de extindere şi 
reabilitare reţele de alimentare cu 
apă şi canal în comuna Cîmpani, 
jud. Bihor. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei în mediul rural un mai 
corespund  cu necesităţile şi 
cerinţele actuale. Totodată este 
necesară şi introducerea  
sistemului de canalizare pentru 
condiţii civilizate de viaţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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300. Anexa 3/15/27 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
Program Construcţia de 
Locuinţe Sociale conform 
Legii 114/ 1996 
Cod Program 50 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
213,06 mii lei pentru finalizare 
blocuri de locuinţe sociale Pavilion 
A Beiuş, Jud. Bihor. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sprjinirea categoriilor 
defavorizate 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 1. Obiectivele pot fi finantate in 
cadrul programului Constructii de 
locuinte sociale conform Legii nr. 
114/1996. In anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 68 milioane lei. 
Suma este prevazuta in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatorul principal de credite 
la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

301. Anexa  nr. 6 
Sume defalcate din TVĂ 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Bihor, nr. crt. 5 
pentru  modernizare drumuri 
comunale Dc 217, Dc 205, Dc 219 
in comuna Pomezeu, jud. Bihor, cu 
suma de 800 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Starea precară a drumurilor 
necesită lucrări de modernizare 
pentru a asigura siguranţa 
circulatiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la buget 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

302. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 
Anexa nr. 3/15/27 
Cod program 54- 
Construcţii Săli de sport 
 

Se propune alocarea sumei de   
5000 mii lei pentru obiectiv de 
investiţie- construcţie Sală de sport, 
Universitatea”Ştefan cel Mare”,  
municipiul Suceava, judeţ Suceava.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest obiectiv face parte din  
Proiectul Campus 2- 
Universitatea “Ştefan cel Mare”,  
Municipiul Suceava. 
 
 
Sursa de finanţare 
 
Redistribuire în cadrul 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţelor 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, iar 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei a alocat pentru acesta 
suma totală de 281.340 mii lei, 
sumă ce se detaliaza pe obiective 
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prin liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar în cursul anului, până la data de 
31 octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri de 
fonduri între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 

 
Se propune respingerea întrucât :  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
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sa în domeniu. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, iar 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei a alocat pentru acesta 
suma totală de 281.340 mii lei, 
sumă ce se detaliaza pe obiective 
prin liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar în cursul anului, până la data de 
31 octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri de 
fonduri între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 
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303. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 
Anexa nr. 3/15/26 
Cod program 582-Bazine de 
înot 
 

Se propune alocarea sumei de   
5000 mii lei pentru obiectiv de 
investiţie- construcţie Bazin înot 
olimpic,, Universitatea „Ştefan cel 
Mare”,  municipiul Suceava, judeţ 
Suceava.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest obiectiv face parte din  
Proiectul Campus 2- 
Universitatea “Ştefan cel Mare”, 
Suceava. 
 
 
Sursa de finanţare 
Redistribuire în cadrul  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţelor 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Suma destinată Programului  
bazinede înot este aprobată in 
pozitie globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
a alocat pentru acesta suma totală 
de 115.000 mii lei, sumă ce se 
detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
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iar în cursul anului, până la data de 
31 octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri de 
fonduri între proiectele înscrise în 
programul de investiţii. 

 
 

304. Anexa nr 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi, nr. crt. 24, cu 
suma de 1539 mii lei, pentru 
asfaltare drumuri comunale- 
asfaltare 13, 4 km  DC 97, comuna 
A.I. Cuza 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea 
unor astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare 
O colectare mai bună a taxelor şi 
impozitelor la buget 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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305. Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi, nr. crt. 24, cu 
suma de 2000 mii lei, pentru 
pietruire drumuri săteşti, comuna 
Dumeşti. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea 
unor astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
O colectare mai bună a taxelor şi 
impozitelor la buget 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
 

306. Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi, nr. crt. 24, cu 
suma de 500 mii lei, pentru pietruire 
drumuri săteşti, comuna Lungani. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea 
unor astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice 
 
Sursa de finanţare: 
O colectare mai bună a taxelor şi 
impozitelor la buget 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

307. Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi, nr. crt. 24, cu 
suma de 2400 mii lei, pentru 
asfaltare drumuri comunale-
asfaltare 6 km. DJ 201C, comuna  
Răchiteni. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea 
unor astfel de lucrări, pentru a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice 
 
Sursa de finanţare: 
O colectare mai bună a taxelor şi 
impozitelor la buget 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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308. Capitolul 1 
Secţiunea a 2a –Dispoziţii 
referitoare la bugetele locale 
pe anul 2009 
Art 4 lit “e “ 
 

Se propune alocarea  de sume din 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural , pentru 
urmatoarele obiective de investitii: 
 
1. Construcţie bază sportivă în 

localitatea Mircesti cu suma de 
800 mii lei; 

2. Constructie stadion comunal tip 
II, sat Sinesti, comuna Sinesti, 
cu suma de 600 mii  lei; 

3. Construcţie bază sportivă in 
localitatea Butea, cu suma 576, 
77 mii lei; 

4. Construcţie sală de sport 
localitatea Răchiţeni, jud. Iaşi 
cu suma de 2000 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Dezvoltarea spatiului rural 
presupune şi crearea unor 
facilităţi de petrecere a timpului 
liber, pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive sau alte 
evenimente.  
 
Sursa de finanţare 
O colectare mai bună a taxelor şi 
impozitelor la buget 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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309. Anexa nouă 
PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 13, jud. Cluj: (anexa 5) 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următoarele obiective:  
- alimentare apă Câmpeneşti – 
Apahida – 600 mii lei 
- extindere reţea de canalizare com. 
Beliş- 400 mii lei 
- Alimentare apă şi canalizare 
Smida, com Beliş – 500 mii lei 
- Plata proiectării şi consultanţei 
pentru canalizare- Mărişel – 200 mii 
lei 
- Alimentare cu apă sat Ciubanca – 
Recea Cristur – 400 mii lei 
- Alimentare cu apă satele Recea 
Cristur şi Căprioara- Recea Cristur- 
700 mii lei 
- Proiect apă canal Topa Mică şi 
Sânmorducu – Sânpaul – 200 mii 
lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
introducerea sau reabilitarea 
reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul 
Cluj. 
Sursă de finanţare: o mai buna 
colectare ataxelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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310. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009  
 

Poziţia 13, jud. Cluj:  
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următorul obiectiv:  
Reabilitare si dotare 2 centre de 
batrani din Morau şi Stoiana, 
comuna Corneşti – 500 mii lei 
Autori : Deputaţi PNL: Horea 
Uioreanu, Virgil Pop, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare şi dotare a centrelor 
de bătrâni din comuna Corneşti, 
jud Cluj. 
Sursa de finanţare: O mai buna 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

311. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009  
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
următorul obiectiv:  
Reabilitare Dispensar din comuna 
Tureni  - 400 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a dispensarului din 
comuna Tureni, jud Cluj. 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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312. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Asfaltare străzi comunale şosele – 
Beliş-Bălceşti – 800 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţiei. 

313. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Reabilitare drum Apahida – 400 mii 
lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

314. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Reabilitare drumuri comunale Borşa 
– 500 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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315. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Pietruire drumuri comunale Căpuşu 
Mare – 300 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

316. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Modernizare drum comunal 
Chiuieşti –  300 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

317. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Reabilitare drumuri comunale- 
Geaca – 500 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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318. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Pietruire drumuri comunale – 
Ploscoş – 400 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

319. Anexa nr.6 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 
pentru drumuri judeţene 
si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Pietruire drum comunal Panticeu-
Elciu - Recea Cristur –500 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

320. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Reparaţii drumuri comunele Cutca-
Ceaba şi Sâmboieni – Sânmărtin – 
800 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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321. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Reabilitare drum comunal 144 
Sânpaul-Sânmorducu (3,5 km) – 
Sânpaul – 700 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

322. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Asfaltare drum comunal Ţaga-Năsal 
– 500 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

323. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Reabilitare drum comunal Făureni – 
Vultureni -500 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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324. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Asfaltare drum comunal ICLOD 
ORMAN, com Iclod – 500 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

325. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Cluj, poziţia 13 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
Asfaltare drum cartier Băiţa, mun 
Gherla- 500 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Cluj. 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

326. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009  
 

Poziţia 13, jud. Cluj:  
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următorul obiectiv:  
Reabilitare Grădiniţa din comuna 
Tureni  - 300 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a grădiniţei din 
comuna Tureni, jud Cluj. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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327. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, poz 
13 pentru obiectivul reabilitare 
sediu primărie, comuna Cuzdrioara 
cu suma de 400 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
reparaţii la sediul primăriei din 
Cuzdrioara. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

328. PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 
 
 

Poziţia 13, jud. Cluj: 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următorul obiectiv:  
Refacere pod peste Valea lui Opriş 
km 0 + 111, com Chiuieşti – 300 
mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de refacere 
a podului din comuna Chiueşti. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

329. PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 13, jud.Cluj: 
Se propune suplimentarea sumei cu 
600 mii lei, pentru următorul 
obiectiv: 
- Construire teren de sport cu 

gazon artificial, com Aluniş – 
600 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Această sumă este necesară 
construrii unui teren de sport 
pentru locuitorii comunei. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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330. Anexa nouă 
PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 31, jud. Prahova: (anexa 5) 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următoarele obiective:  
- INTRODUCERE 

CANALIZARE  PE O 
LUNGIME DE 16 KM, oraş 
Urlaţi– 2.500 mii lei 

- CANALIZARE COMUNA 
BERCENI - este nevoie de 
fonduri pentru S.F., P.T., 
executia lucrării- 2.500 mii lei 

- EXTINDERE RETEA 
CANALIZARE IN SATELE 
BUCOV SI PLEASA -- 
lungimea retelei ar fi de cca. 25 
km – 1.000 mii lei 

- INTRODUCERE 
ALIMENTARE CU APA 
COMUNA PLOPU - lucrare in 
curs de executie; lucrarea consta 
in realizarea sistemului de 
alimentare cu apa in satele 
Galmeia, Plopu, Harsa si 
Nisipoasa; lungime retea: 25 km 
– 700 mii lei 

- S.F., P.T. CANALIZARE sat 
Dumbrava, com Dumbrava + 
este un proiect integrat privind 
infrastructura fizica de baza si 
conservarea mostenirii culturale, 
ce urmeaza a fi depus cnf.  GS - 
M322 - 220 mii lei 

- EXTINDERE ALIMENTARE 
CU APA SATELE 

Sumele sunt necesare pentru 
introducerea sau reabilitarea 
reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul 
Prahova.  
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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TARCULESTI, VALEA 
SEACA, DOBROTA – 300 mii 
lei 

- CONSTRUIRE RETEA 
ALIMENTARE CU APA  
COMUNA TATARU exista S.F. 
si P.T.; este nevoie de fonduri 
pentru executia lucrarii -1.000 
mii lei 

- CONSTRUIRE CANALIZARE 
COMUNA TATARU - - exista 
S.F.; este nevoie de fonduri 
pentru intocmirea proiectului 
tehnic si executia lucrarii – 1.500 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
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331. Anexa nr.6  Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 
pentru drumuri judeţene 
si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Prahova, poziţia 
31 pe fişa de investiţii, cu suma de 
7.550 mii lei, pentru reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor comunale 
şi judeţene:  
 ASFALTARE IN ORASUL 

URLATI PE O LUNGIME DE 
14,5 KM – 1500 mii lei 

 ASFALTARE  ÎN 
CARTIERELE ORASULUI 
URLATI PE O LUNGIME DE 
22 KM – 2000 mii lei 

 ASFALTARE DRUMURI 
COMUNALE COMUNA 
BERCENI – 2000 mii lei 

 Asfaltarea DRUMURI 
COMUNALE comuna 
Dumbrava - este un proiect 
integrat privind infrastructura 
fizica de baza si conservarea 
mostenirii culturale, ce urmeaza 
a fi depus cnf.  GS - M322 – 220 
mii lei 

 ASFALTARE DRUMURI 
CLASIFICATE (SAT VADU 
PARULUI – SAT RADILA, PE 
O LUNGIME DE 1.240 M (face 
legatura intre doua comune 
importante ale judetului Prahova: 
Albesti Paleologu si Valea 
Calugareasca) – 200 mii lei 

 ASFALTARE STR. BISERICII, 
STR. PREOT MATEESCU, 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Prahova. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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STR. TOPILE- SAT GORNET-
CRICOV -2 km, lucrare in 
executie – 900 mii lei 

 MODERNIZARE RETEA 
DRUMURI LOCALE 
COMUNA TATARU, SATELE 
TATARU, PODGORIA SI 
SILISTEA 700 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

332. Anexa nr.7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe 
anul 2009 

Poziţia 31, jud. Prahova:  
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următorul obiectiv:  
REABILITARE DISPENSAR  
SAT BUCOV - 600 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a dispensarului din 
comuna Bucov, jud Prahova. 
6.500 de locuitori ar urma sa 
beneficieze de serviciile 
medicale oferite de acest 
dispensar (este al doilea din 
comună, după cel din satul 
Pleasa) 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

locale 
 

333. Anexa nr.7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe 
anul 2009  
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următorul obiectiv:  
REPARATII CAPITALE 
GRADINITA SAT ZANOAGA, 
COM DUMBRAVA – 29 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a grădiniţei din sat 
Zănoaga, com Dumbrava, jud 
Prahova 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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334. Anexa nouă 
PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 31, jud.Prahova: 
Se propune suplimentarea sumei cu 
1.500 mii lei, pentru următorul 
obiectiv: 

- CONSTRUIRE SALĂ 
POLIVALENTĂ IN 
SATUL BERCENI, comuna 
Berceni – 1.500 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Această sumă este necesară 
construrii unei săli de sport 
pentru locuitorii comunei. 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
 

335. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru S.F.SI P.T. PENTRU 
INTRODUCERE RETEA GAZE 
IN COMUNA ALBESTI 
PALEOLOGU – 500 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Suma este necesară pentru 
racordarea localităţii Albeşti 
Paleololu la reţeaua de gaze. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

336. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 17, jud. Dolj: 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următoarele obiective:  
- proiect integrat pe 5 

componente loc Goicea- 200 
mii lei 

- asfaltare, apa, canalizare com 
Radovan - 10000 lei 

- - canalizare, alimentare cu apa, 
drumuri-cofinantare com 
Galicea Mare- 5000 mii lei 

- canalizare, asfaltare, 
modernizare Targ Comunal, 
modernizare Camin Cultural 
com Leu – 5000 mii lei 

- Reabilitare strazi prin asfaltare, 
canalizare in sistem centralizat 
cu statie de epurare Sat 
Cernatesti, organizarea 
festivalului cu specific local „ 
Strigarea peste sat ” – 1319 mii 
lei 

Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
introducerea sau reabilitarea 
reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul 
Dolj. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 



  257 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 
 

337. Anexa nouă 
PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 17, jud. Dolj: 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următoarele obiective:  
- alimentare cu apă loc. Bistret – 

100 mii lei 
- executie canalizare loc. Bistretu 

Nou –210 mii lei 
- executie extindere alimentare cu 

apa loc. Bistretu Nou -163 mii 
lei 

- executie proiect extindere 
alimentare cu apa loc.  Plosca -
100 mii lei 

- executie proiect canalizare loc. 
Plosca – 100 mii lei 

- apa si canalizare in doua sate: 
Goleni si Basarabi - Calafat- 
10.000 lei 

- canalizare -7km, extindere apa-

Sumele sunt necesare pentru 
introducerea sau reabilitarea 
reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul 
Dolj. 
Sursă de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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2km; loc Izvoare- 6000 mii lei 
- extindere apa, canalizare in satul 

D-l Tudor- 5km, com Izvoare- 
4000 mii lei 

- alimentare cu apa-20 km, com 
Leu – 18000 mii lei 

- cofinantare – canalizare loc. 
Perişor 808 mii lei 

- alimentarea cu apă com Pleniţa 
– 5500 mii lei 

- canalizare in sistem centralizat 
in comunaGiurgita – 5420 mii 
lei 

- canalizare si apa in satul 
Smardan + Ciuperceni Noi – 
3000 mii lei 

- Extindere alimentare cu apa si 
canalizare in satele Rasnicu 
Oghian si Tiu – Studiu de 
fezabilitate, com Cernateşti – 70 
mii lei 

- Extindere alimentare cu apa in 
satul Cernatesti  - 170 mii lei 

- Canalizare loc Secuieşti – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

338. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Dolj, poziţia 17 pe 
fişa de investiţii, pentru reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene:  
- executie asfaltare strazi loc. 

Bistret – 586 mii lei 
- executie asfaltare strazi Plosca – 

211 mii lei 
- executie proiect asfaltare 

Bistretu Nou – 100 mii lei 
- asfaltare drumuri loc Cerat – 

2000 mii lei 
- reabilitare drum comunal -1 

km,com Ciubega- 300 mii lei 
- pietruiri de drumuri loc. Goicea- 

300 mii lei 
- modernizare drumuri-10km loc 

Izvoare- 500 mii lei 
- modernizare de drumuri loc Leu 

– 5000 mii lei 
- cheltuieli proiectare pentru 

drumuri com Perisor – 100 mii 
lei 

- drum intre satele Plenita-
Castrele Traiane – 3500 mii lei 

- pietruire drum comunal-28km 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Dolj. 
Sursă de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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loc Caraula – 13000 mii lei 
- studiu fezabilitate drumuri 

comunale-loc Giugiţa – 32 mii 
lei 

- asfaltare drum Gara- Portaresti, 
com Giurgiţa – 350 mii lei 

- asfaltarea strazilor comunale, 
loc Poiana Mare – 5000 mii lei 

- Pietruire ulite laterale com 
Cernăteşti – 13 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

339. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 17, jud. Dolj 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Dolj,  
pentru obiectivele : 
- reabilitare primarie, com 

Galicea Mare – 300 mii lei 
- construcţie sediu primărie, loc 

Leu – 500 mii lei 
- extindere sediu primărie, loc 

Suma este necesară pentru 
reparaţii la sediile primăriilor din 
jud Dolj 
 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Giurgiţa- 725 mii lei 
- finalizarea lucrarilor la primarie, 

loc Ciupercenii Noi – 600 mii 
lei 

- Constructie Sediu Primarie, loc 
Cernăteşti – 150 mii lei 

- modernizare sediu Consiliu 
Local, loc Secuieşti – 200 mii 
lei  

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

340. PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
următoarele obiective din judeţul 
Dolj, poziţia 17: 
- Construcţie baza sportivă, com 

Goicea- 398 mii lei 
- executie proiect baza Sportiva si 

de agrement, loc Bistreţ – 100 
mii lei 

- finalizarea bazei sportive, loc 
Radovan – 250 mii lei 

- baza sportiva, loc Perişor – 206 

Această sumă este necesară 
construrii unui teren de sport 
pentru locuitorii din judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
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mii lei 
- finalizarea bazei sportive, loc. 

Pleniţa – 400 mii lei 
- baza sportivă comunală, loc 

Caraula – 140 mii lei 
- realizare sală de sport, Loc 

Giurgiţa – 200 mii lei 
- baza sportivă, loc Ciupercenii 

Noi – 400 mii lei 
- baza sportivă multifunctionala, 

loc Coţofenii din Faţă – 200 mii 
lei 

- Constructie Stadion Tip I sat 
Rasnicu Oghian, loc Cernăteşti – 
47 mii lei 

- baza sportivă, com Poiana Mare 
– 900 mii lei 

- baza sportivă, loc Brădeşti – 440 
mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

completări prin Legea nr.71/2007 
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341. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 
 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei pentru execuţia conductei de 
gaz Craiova-Segarcea-Băileşti – 
Calafat, SF,  jud Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
executarea unui racord la 
conducta de gaze, de care vor 
beneficia si localităţile vecine 
prin racordarea ulterioară, în jud 
Dolj 
 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
 

342. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 
 

Se propune alocarea sumei de 24 
mii lei pentru execuţia conductei de 
gaz în loc Brădeşti,  jud Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare.  
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

343. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru reabilitare Dispensar 
uman din Caraula, jud Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea dispensarului uman 
din loc Caraula.  
 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 

344. PL privind Legea 
Bugetului de stat, Anexă 
OG 7/2006, cap 1, secţ 2-a, 
art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural. 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru construcţie pod în loc 
Giurgiţa, jud Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţie a unui pod nou in loc 
Giurgiţa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 



  265 

 Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

condiţii normale a instituţiei. 

345. Anexa nr 3/23, Ministerul 
Mediului 
 

Se propune  alocarea sumei de 124 
milioane lei pentru amenajarea 
râului Şerca (SF 2001), mun 
Craiova, jud Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amenajarea albiilor pentru 
prevenirea inundaţiilor 
 
Sursa de finanţare: Realocare în 
cadrul Ministerului Mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrărilor de 
regularizare şi amenajare a răurilor 
se asigură de către 
AdministraţiaNaţională Apele 
Române de la titlul cheltuieli de 
capital. 
Pentru anul 2009 în proiectul de 
buget este prevăzută suma de 300 
milioane lei. 
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346. Anexa nr 3/23, Ministerul 
Mediului 
 

Se propune  alocarea sumei de 26 
milioane lei pentru acoperirea 
canalului colector şi finalizare a Bd 
Râului, Craiova, jud Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amenajarea albiilor pentru 
prevenirea inundaţiilor 
 
Sursa de finanţare: Realocare în 
cadrul Ministerului Mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor obiective de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Mediului. 
 

347. Anexa nr 3/23, Ministerul 
Mediului 
 

Se propune alocarea sumei de 24 
milioane lei pentru decolmatarea şi 
amenajarea luciului de apă în 
cartierul Făcăi, mun Craiova, jud 
Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

 
Sursa de finanţare: Realocare în 
cadrul Ministerului Mediului 

Se prpune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
asigurarea finantarii lucrarilor de 
decolmatare şi amenajare a luciului 
de apă în cartierul Făcăi, mun 
Craiova, jud Dolj. 
Potrivit art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002, prividn finantele 
publice, cu modificarile ulterioare, 
nici o cheltuială nu poate fi înscrisă 
şi nici angajată şi efectuată din 
buget, dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

348. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru amenajarea pieţii 
publice în cartierul 1 Mai din 
Craiova, jud Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
amenajarea pieţii publice în 
Craiova, jud Dolj  
 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 

349. Anexa nr.6 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene si comunale pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Satu Mare, poziţia 
32 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor comunale şi judeţene:  
- Finalizarea modernizării  

drumului comunal  DC 30 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea drumurilor 
comunale şi judeţene ale 
localităţilor din jud Satu Mare. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează concret sursa de 
finanţare iar repartizarea pe judeţe 
a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut în 
funcţie de lungimea drumurilor, 
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Ardud-Ardud Vii km 0+000-
2+975, prin pietruire si asfaltare 
- 569.338 lei 

- Pietruirea si modernizarea 
strazilor in loc. Gerausa, Baba 
Novac, Ardud Vii si Saratura- 
735 mii lei 

- Reabilitarea si modernizarea 
retelei de strazi urbane, 
inclusive constructia/ 
reabilitarea  soselelor  de 
centura, oraş Ardud – 4.200 mii 
lei 

- Modernizarea si asfaltarea DJ 
194 D Ardud- Baba Novac in 
parteneriat cu Consiliul 
Judetean, Proiect intocmit, 
lucrare finanta si in curs de 
executie – 1.300 mii lei 

- Drum comunal DC 154, 
Bogdand – Babta  - SF proiect 
integrat- 800 mii lei 

- Modernizare strazi Ser, com 
Bogdand – 140 mii lei 

- Modernizare strazi in localitatea 
Doba, valoarea cofinantarii 
preconizate- 235,2 mii lei 

- Asfaltari si pietruiri in comuna 
Santau, SF- 1.932 mii lei 

- Finalizarea reabilitării 
drumurilor comunale din com 
Târşolţ – 760 mii lei 

- Modernizare strazi de interes 
local, str.Bailor si str.Olarilor, 

locale. preluată din datele statistice 
aferente anului 2008. 
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com Vama – 2.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  

350. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009  
 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: 
- Se propune suplimentarea 

sumei pentru următoarele 
obiective: 

- Extindere retele electrice : 
Ardud, Ardud Vii DC 30 si 
cartierul Lautarilor din loc. 
Ardud – 1000 mii lei  

- Finalizarea lucrărilor de 
extindere retele electrice din 
com Târşolţ – 220 mii lei 

- Reabilitare si extindere retele 
iluminat public din  com Târşolţ 
– 150 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Sume necesare pentru realizarea 
sau finalizarea extinderilor 
reţelelor electrice în localităţi din 
jud Satu Mare. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

351. Anexa nouă 
PL privind Legea Bugetului 
de stat, Anexă OG 7/2006, 
cap 1, secţ 2-a, art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 32, jud. Satu Mare :  
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următoarele obiective:  
- Extindere retele de canalizare in 

oraşul Ardud- Faza SF , PT , 
Lucrare in executie - 511.770 lei 

- Extindere retele de canalizare pe 
Tronsonul 3-4 prin finantare de 
la ADRNV prin POR, Faza SF, 
PT, Lucrare in curs de finantare, 
oraşul Ardud– 240 mii lei 

- Extinderea frontului de captare  
si a retelelor  de alimentare  cu 
apa in zonele unde nu exista, 
Faza SF, PT ,obtinuta finantarea 
pentru executie, oraşul Ardud- 
269.130 lei 

- Alimentare cu apa Ardud Vii, 
SF intocmit – 850 mii lei 

- Alimentare cu apa Babta, com 
Bogdand, PT- proiect integrat – 
320 mii lei 

- Canalizare apa uzata si statie de 

Sumele sunt necesare pentru 
introducerea sau reabilitarea 
reţelelor de apă şi canalizare 
pentru localităţile din judeţul 
Satu Mare. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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epurare sat Babta, com 
Bogdand, SF- proiect integrat,  
640 mii lei 

- Alimentarea cu apa a 
localitatilor Poiana Codrului, 
Iegheriste, Crucisor, reabilitarea 
conductei de aductiune 
Iegheriste-Poiana Codrului, 
comuna Crucisor,  suma 
necesară cofinanţării - 224.704 
lei 

- Extinderea retelei de apa in 
comuna Crucisor - 1.151.828 lei 

- Extinderea retelelor de 
alimentare cu apa in localitatile 
Doba, Boghis si Paulian, com 
Doba – 1.100 mii lei 

- Alimentare cu apa a com Santău 
– 2.068 mii lei 

- Execuţia lucrărilor de canalizare 
a com Santău - 4.951 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de 
execuţie a alimentării cu apa a 
comunei Vama - Proiect finantat 
de Guvern prin Ordonanta 
7/2006- 631 mii lei 

 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

352. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anul 
2009  
 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următorul obiectiv:  
- Constructie Gradinita cu trei 

grupe Mădăras, Lucrare in curs 
de executie – 120.326 lei 

- Constructie Gradinita in oraşul  
Ardud - 1.757.068 lei 

- Construcţie gradinita noua, com.  
Bogdand – 1.000 mii lei 

- Constructie gradinita com. 
Căuaş – 1400 mii lei 

- Constructie gradinita com. 
Santău– 900 mii lei 

- Reabilitare gradinita sat Piscari, 
com Terebeşti – 280 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Sumele sunt necesare pentru 
executarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare a grădiniţelor din 
localităţile jud Satu Mare pentru 
crearea unor conditii optime si la 
standarde europene pentru copii. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

353. Anexa nouă 
PL privind Legea 
Bugetului de stat, Anexă 
OG 7/2006, cap 1, secţ 2-a, 
art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural 
 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: 
Se propune suplimentarea sumei, 
pentru următoarele obiective: 

- Pod peste râul Talna Mica, 
loc Vama – 550 mii lei 

- Construirea a şase podeţe in 
satul Târsolţ – 240 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Această sumă este necesară 
construrii unor terenuri de sport 
pentru locuitorii localităţilor din 
jud Satu Mare. 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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354. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 
 

Poziţia 32, jud. Satu Mare 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Satu Mare 
pentru următoarele obiective : 
- Construcţie centru administrativ 

com. Bogdand – 900 mii lei 
- Reabilitare sediu primarie- com 

Căuaş – 250 mii lei 
- Renovare anexa Primarie- com 

Doba – 120 mii lei 
- Finalizare constructie sediu 

Primarie + com. Santău – 670 
mii lei 

- Reabilitare Primaria comunei 
Terebeşti – 300 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de 
reabilitare sediu Primarie com 
Târşolţ – 120 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea sediilor primăriilor 
din localităţile jud Satu Mare. 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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355. Anexa nouă 
PL privind Legea 
Bugetului de stat, Anexă 
OG 7/2006, cap 1, secţ 2-a, 
art 4, lit e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural 

 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: 
Se propune suplimentarea sumei, 
pentru următoarele obiective: 
- Amenajare bază sportivă com 

Căuaş - 500 mii lei 
- Construire bază sportivă com. 

Doba – 795 mii lei 
- Amenajare bază sportivă com 

Santău – 500 mii lei 
- Amenajare bază sportivă com 

Terebeşti – 500 mii lei 
- Amenajare bază sportivă com 

Vama – 500 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Această sumă este necesară 
construrii unor terenuri de sport 
pentru locuitorii localităţilor din 
jud Satu Mare. 
Sursa de finanţare: O mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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356. Anexa 3/15/27, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, Construcţii de 
locuinţe sociale cf Legii 
114/1996, cod program 50 

Se propune alocarea sumei pentru: 
- construcţie a 60 de locuinţe 

sociale , mun Roşiorii de 
Vede – 13 000 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea unui ansamblu de 
locuinţe sociale. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Obiectivele pot fi finantate in 
cadrul programului Constructii de 
locuinte sociale conform Legii nr. 
114/1996. In anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 68 milioane lei. 
Suma este prevazuta in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatorul principal de credite 
la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 
 
De asemenea, reducerea fondurilor 
destinate activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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357. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 
36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor  
Reabilitarea străzii Dorobanţi, mun 
Roşiorii de Vede- 3000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea străzilor 
Sursa: mai buna colectare a 
taxelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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358. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 
36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor  
Modernizarea a 46 de străzi din 
pământ, mun Roşiorii de Vede – 
3000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea străzilor 
Sursa: mai buna colectare a 
taxelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 

359. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 
36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor  
Reabilitarea străzilor Ceauş Firică şi 
Viicşoreanu, mun Roşiorii de Vede 
– 4000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea străzilor 
Sursa: mai buna colectare a 
taxelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

360. Anexa nr.7 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 
adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 
36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor  
Reabilitarea străzii “IL Caragiale”, 
mun Roşiorii de Vede 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aceste sume sunt necesare 
pentru reabilitarea sau 
modernizarea străzilor 
Sursa: mai buna colectare a 
taxelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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361. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

  Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Buzău cu 
suma de  1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor pentru 
asfaltarea drumurilor comunale în 
satele Fântânele şi Mărgăriteşti- 
comuna Mărgăriteşti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest 
proiect urmează să beneficieze 
1500 de persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

362. Anexa 6- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 
 

 Poziţia 1-judeţul Buzău 
Se propune alocarea sumei de    
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor pentru asfaltarea drumului 
judeţean 203 M (Bălteni şi Lunca)- 
pe o distanţa de 9 km- comuna C.A 
Rosetti, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest 
urmează să beneficieze 2500 de 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

363. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

    Se propune alocarea sumei de  
1.531,586 mii lei pentru reabilitarea 
drumurilor de interes local din 
comuna Valea Salciei, judeţul 
Buzău.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Valea Salciei 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest 
proiect  urmează să beneficieze 
800 de persoane.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 
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364. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru modernizarea 
drumului comunal DC 59 (Sat 
Corbu, 1,5 km)- comuna Cătina, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

La momentul actual DC 59 – sat 
Corbu- este aproape 
impracticabil, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

365. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de  
5.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la Drumul Comunal DC 
81 (proiect în derulare), comuna 
Pîrscov, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

La momentul actual DC 81 – 
comuna Pârscov-- este aproape 
impracticabil, fapt care este 
cauzat şi de lucrările de 
reabilitare  începute dar 
nefinalizate la acest drum. 
Circulaţia automobilelor este 
mult îngreunată. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

366. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de  
1.495 mii lei pentru reabilitarea 
drumului comunal DC 152 
(Vipereşti-Tronari-Buda-
Crăciuneşti), comuna Vipereşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Starea precară a drumului DC 
152 (Vipereşti- Tronari-Buda) 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea celor 
3000 localnici , aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

367. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 

       Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor pentru asfaltarea drumului 
orăşenesc (5km) din oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Starea precară a drumului 
orăşenesc din Pătârlagele  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea celor 
5000 localnici , aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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clasate Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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368. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

     Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal DC 57 Bîsca Chiojdului-
Cătiaşu, comuna Chiojdu, judeţul 
Buzău. 
 
   
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
comunal DC 57 Bîsca 
Chiojdului- Cătiaşu îngreunează 
mult circulaţia automobilelor 
între cele două localităţi şi 
deplasarea celor 650  localnici , 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate 
din noiembrie 2008 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

369. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la drumul 
comunal DC 63 Bîsca Chiojdu-
Plescioara, comuna Chiojdu, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
comunal DC 63 Bîsca Chiojdu-
Plescioara  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între 
cele două localităţi şi deplasarea 
celor 211  localnici , aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate 
din mai 2006. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

370. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la  drumul 
comunal DC 58 Chiojdu- Poeniţele, 
comuna Chiojdu, Judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
comunal DC 58 Chiojdu-
Poeniţele  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între 
cele două localităţi şi deplasarea 
celor 465  localnici , aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate 
din decembrie 2006 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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 subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

371. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

       Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor la asfaltarea drumului 
comunal Lipia-Ciobănoaia (8 km), 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Starea precară a drumului 
comunal DC Lipia- Ciobănoaia 
(8 km)  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor între 
cele două localităţi şi deplasarea 
celor 2500  localnici , aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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372. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

        Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de asfaltare a drumului 
comunal Ogrăzile (5 Km), comuna 
Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
comunal DC Ogrăzile  (5 km)  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 
1500  localnici , aspecte care 
pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

373. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

       Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei apentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal DC 41 Năeni-Fântânele-
Vârf (2,5 km) şi asfaltarea străzilor 
laterale (2,5 km)- comuna Năeni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
comunal DC 41 Năeni-
Fântânele-Vârf (2,5 km)  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea celor 
2250  localnici , aspecte care 
pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Dat fiind starea impracticabilă a 
străzilor laterale pentru 
deplasarea în interiorul 
localităţii, se impune şi 
asfaltarea acestora. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

374. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

    Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal DC Pănătău-Lacul Huanin, 
comuna Pănătău, judeţul Buzău 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară a drumului 
comunal DC Pănătău-Lacul 
Huanin  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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 subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

375. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

       Se propune alocarea sumei de  
800 mii lei pentru reabilitarea 
drumului de interes local din 
localitatea Buda, comuna Buda, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Ţinând cont de starea precară a 
drumului principal de interes 
local din localitatea Buda care 
face dificilă deplasarea 
pietonilor sau a automobilelor 
este necesară reabilitarea 
acestuia. De acest proiect 
urmează să beneficieze circa 
1477 persoane. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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376. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

        
     Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru extinderea 
drumurilor asfaltate în comuna 
Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Având în vedere suprafaţa mică 
de asfalt existentă în comuna 
Poşta Cîlnău, deplasarea 
pietonilor şi/sau a automobilelor 
este foarte dificilă,  tocmai de 
aceea este necesară extinderea 
asfaltării drumurilor din comună. 
De acest proiect vor beneficia în 
mod direct cei 6603 localnici. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

377. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

    Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a a drumului 
din Gălbinaşi (3km), comuna 
Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
principal din Gălbinaşi (3 km)  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi /sau a maşinilor , 
aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Totodată, 
pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în comuna Gălbinaşi, de care vor 
beneficia 3000 localnici. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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378. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

      Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de construire a unor 
drumuri comunale care să lege 
comuna Breaza de satul Bădeni şi 
de releul Istriţa- comuna Breaza, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

În prezent, cei 3175 de localnici 
sunt obligaţi să foloseasca rute 
ocolitoare pentru deplasarea 
între comuna Breaza-satul 
Bădeni şi releul Istriţa. Tocmai 
de aceea se doreşte construirea 
unor noi drumuri comunale care 
să faciliteze accesul direct între 
aceste zone. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

379. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 

      Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru pietruirea 
străzilor comunale şi asfaltarea 
celor mai circulate drumuri din 
comuna Breaza, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară pietruirea 
străzilor comunale şi asfaltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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clasate Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

celor mai circulate drumuri din 
comună. De acest proiect 
urmează să beneficieze 3175 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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380. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

     Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru asfaltarea 
tuturor drumurilor comunale din 
comuna Glodeanu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a uliţelor  
comunale  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară asfaltarea 
uliţelor comunale, de care vor 
beneficia în mod direct  4762 de 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

381. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 

         Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de asfaltare a drumurilor 
comunale în comuna Săhăteni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Starea precară actuală a 
drumurilor   comunale  
îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară asfaltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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clasate Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

drumurilor comunale, de care 
vor beneficia  în mod direct 
3500 de persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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382. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

      
 Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru modernizarea 
drumului sătesc Ciudu (4 km), 
comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 La momentul actual,  drumul 
sătesc din Ciudu, comuna 
Calvini, este aproape 
impracticabil, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De aceea este 
necesară modernizarea acestui 
drum de care vor beneficia în 
mod direct 250 persoane.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

383. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Buzău cu 
suma  de 1.000 mii lei pentru 
asfaltarea drumului comunal –
Bălăceanu (3 km), judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

La momentul actual  drumul  
comunal din Bălăceanu (3 km) 
are o stare precară, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De aceea este 
necesară asfaltarea acestuia,  de 
care vor beneficia în mod direct 
2000 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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384. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

  Se propune suplimentarea sume 
prevăzute pentru judeţul Buzău cu 
suma de  1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de reabilitare 
la drumurile din  satele Ghergheasa 
şi Sălcioara, măsura 322, comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru siguranţa circulaţiei 
pietonilor şi automobilelor  pe 
drumurile  din cele două sate de 
asemenea, este necesară 
reabilitarea acestora. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

385. Anexa nr. 6- Sume defalcate 
din taxa pe valoare adăugată  
pentru drumurile judeţene şi  
comunale pe anul 2009 

Poziţia 10- judeţul Buzău   
Se propune alocarea sumei de   
1.700 mii lei pentru asfaltarea  pe o 
distanţă de 3 km drumului judeţean 
DJ 116 Nicoleşti- DN 22- (cca 5 km 
în total), comuna Puieşti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  

Starea precară a drumului 
judeţean DJ 116 îngreunează 
mult circulaţia circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere importanţa majoră a DJ 
116, este necesară asfaltarea 
acestuia.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţiei. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

386. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

  Se propune alocarea sumei de   
1.204 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare  a tuturor 
străzilor comunale din comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară reabilitarea 
străzilor comunale  din 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
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performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

387. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de introducere a  reţelei 
de alimentare cu apă în satele 
Cîrligu Mic, Cîrligu Mare, 
Văcăreasa, Casota şi Corbu- 
comuna Glodeanu Siliştea, judeţul 
Buzău. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 1600 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
388. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.300 mii lei pentru finalizarea 
reţelei de alimentare cu apă în 
sistem centralizat în satele Moşeşti 
şi Robeasca- comuna 
Robeasca,judeţul Buzău. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 1300 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
389. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 

lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea  
lucrărilor de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi a 
canalizării în satele Scutelnici şi 
Lipănescu – comuna Scutelnici, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 1800 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi 
introducerea sistemului de 
canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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390. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru reabilitarea sursei de 
apă în localitatea Unguriu, comuna 
Unguriu, judeţul Buzău. 
 
  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar reabilitarea sursei de apă 
care să asigure celor 2850 
gospodării cantitatea necesară de 
apă, lipsită de impurităţi care să 
nu mai pună  în pericol sănătatea 
localnicilor. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
391. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 

lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru   proiectare şi 
demarare lucrări la sistemul de  
alimentare cu apă şi canalizare în 
localitatea Stîlpu, comuna Stîlpu, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 3200 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi 
introducerea sistemului de 
canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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392. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de extindere a sistemului 
de alimentare cu apă în satele Tisău 
şi Strezeni, comuna Tisău, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 2300 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

393. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  400 
mii lei pentru alimentarea cu apă în 
satul Fântânele, comuna 
Mărgăriteşti,  judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 700 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
394. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a 
sistemului de alimentare cu apă în 
satele Valea Cătinei şi Slobozia- 
comuna Cătina, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 927  
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
395. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor 
de extindere a sistemului de 
alimentare cu apă în satul Poeniţele, 
comuna Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 465 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate.  
- Studiu de fezabilitate-august 
2007 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
396. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  reabilitare a sistemului 
de alimentare cu apă în satele 
Nenciuleşti, Dobrileşti, Manoileşti 
şi Izvorul Dulce- comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar reabilitarea  sistemului 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 2500 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
397. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 

lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor 
de distribuţie a apei  şi staţie de 
epurare în Monteoru, Dealul Viei, 
Ogrăzile, Gura Sărăţii şi Cătun, 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar demararea lucrărilor 
pentru distribuţia apei care să 
asigure celor 3500 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
 

398. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 
lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de    
2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a 
sistemului de canalizare în staţiunea 
Monteoru, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. Acest lucru 
este cu atât mai necesar cu cât 
Monteoru este o zonă cu 
pontenţial turistic. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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399. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.400 mii lei pentru reabilitarea 
reţelei de apă în satul Fântânele, 
comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar reabilitarea reţelei de 
apă  potabilă care să asigure 
celor 500  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

400. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a 
sistemului de alimentare cu apă în 
satul Buda-Toropoleşti, comuna 
Buda, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 1322 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi 
introducerea sistemului de 
canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
401. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 

lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de  
2.000 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare din satul Poşta Cîlnău, 
comuna Poşta Cîlnău, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 6603 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
Totodată, este necesară şi 
introducerea sistemului de 
canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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402.  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
Satul Nou, comuna Padina (20km), 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 2000 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

403. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  600 
mii lei pentru construirea sistemului 
de alimentare cu apă în satele 
Ghergheasa şi Sălcioara- comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară 
de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
404. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
3.500 mii lei  pentru extinderea 
sistemului de alimentare cu apă în 
satele Sălcioara şi Ghergheasa, 
comuna Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară 
de apă la standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
405. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă a 
satului Ciuta , comuna Măgura, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară 
de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
406. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 

lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în satul Măgura, comuna 
Măgura, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor 
gospodăriilor cantitatea necesară 
de apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

completări prin Legea nr.71/2007. 
 

407. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 
lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru  demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei reţele 
publice de canalizare şi a staţiei de 
epurare în comuna Glodeanu Sărat, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura celor 4762 
localnicilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt  absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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408. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
4.300 mii  lei pentru demararea 
lucrărilor  pentru alimentarea cu apă 
în comuna Amaru, valoarea totală a 
proiectului fiind de 24.000.000 lei- 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor 
gospodăriilor (2773) cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

409. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii lei pentru finalizarea reţelei de 
alimentare cu apă în comuna Valea 
Rîmnicului, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor celor 
5786 gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
410. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 

lit. e – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de  
2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei reţele 
de canalizare în comuna Pietroasele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Dat fiind cerinţele actuale, 
introducerea unei reţele de 
canalizare este mai mult decât 
necesară pentru a asigura celor 
3750 de gospodării condiţii de 
viaţă mai civilizate . 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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411. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor celor 
1900  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

412. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.664,899 mii lei pentru 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna 
Topliceni, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  . 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
413. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  750 
mii lei pentru extinderea alimentării 
cu apă în comuna Puieşti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
414. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
1.161 mii lei pentru un proiect de 
aducţiune a apei în satul Ştiubeiu, 
comuna Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure tuturor  
gospodăriilor  cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
415. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  
8.000 mii lei pentru introducere 
canalizare în comuna Rîmnicelu, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor  condiţii de viaţă 
mai bune sunt  absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare 
şi tratare a apei.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
416. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  
Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de  800 
mii  lei pentru finalizarea lucrărilor 
de alimentare cu apă în comuna 
Vîlcelele, judeţul Buzău. 
Proiectul este în derulare (70% 
realizat). 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure celor 2000  
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
417. Anexa 3/19/02- Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- 
Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finanţarea 
programelor de electrificare. 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru extinderea reţelei 
electrice în satul Chiojdu, comuna 
Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
mai bune de viaţă. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2009 nu poate fi avut în 
vedere ca sursă de finanţare pentru 
astfel de cheltuieli. (este limitat şi 
va fi utilizat pentru finanţarea unor 
activităţi urgente sau neprevăzute, 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar). 

Menţionăm că în bugetul 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind de competenţa 
ordonatorului principal de credite  
să repartizeze sumele pe localităţi. 

 
418. Anexa 3/19/02- Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- 
Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finanţarea 
programelor de electrificare. 

Se propune alocarea sumei de 
915,572 mii lei pentru extindere 
electrificare în cartierul Bariera 
Focşani, mun. Râmnicu Sărat, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
mai bune de viaţă. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2009 nu poate fi avut în 
vedere ca sursă de finanţare pentru 
astfel de cheltuieli. (este limitat şi 
va fi utilizat pentru finanţarea unor 
activităţi urgente sau neprevăzute, 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar). 

Menţionăm că în bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
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din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind de competenţa 
ordonatorului principal de credite  
să repartizeze sumele pe localităţi. 

 
419. Anexa 3/19/02- Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- 
Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finanţarea 
programelor de electrificare. 

Se propune alocarea sumei de 
101,117 mii lei pentru extindere 
electrificare în cartierul Alecu 
Bagdat, mun. Râmnicu Sărat, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
mai bune de viaţă. 
 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2009 nu poate fi avut în 
vedere ca sursă de finanţare pentru 
astfel de cheltuieli. (este limitat şi 
va fi utilizat pentru finanţarea unor 
activităţi urgente sau neprevăzute, 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar). 

Menţionăm că în bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
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programe, fiind de competenţa 
ordonatorului principal de credite  
să repartizeze sumele pe localităţi. 

 

420. Anexa nr. 3/23/02- 
Ministerul Mediului 
Cap. 5001, Gr. 20, art. 23 - 
Prevenirea şi combaterea 
inundaţiilor şi îngheţurilor 

Se propune alocarea sumei de  
5.000 mii lei pentru amenajare albie 
pâraie – baraje de protecţie pe 
maluri în Valea Viei şi Valea 
Muscelului- oraş Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea de inundaţii care 
ar putea avea consecinţe grave 
este necesară amenajarea albiei 
pâraielor. 
De acest proiect vor beneficia 
4000 persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit art.13, din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu din acest fond se finanteaza 
l ucrări destinate prevenirii, 
înlăturării şi/sau diminuării 
efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase la 
lucrările de gospodărire a apelor 
aferente obiectivelor din domeniul 
public al statului ; 
Ptrivit art.13, alin.(2), lit.p) din 
OUG nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, categoriile de lucrări 
care se pot finanţa  precum şi 
sumele destinate finanţării acestora 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului. 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
Potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
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ulterioare, Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  se va utiliza 
pentru finantarea unrei cheltuieli 
neprevazute aparute in cursul 
exercitiului bugetar. 
 

421. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune  alocarea sumei de 700 
mii  lei pentru modernizarea staţiei 
de tratare a apelor uzate în satul 
Beceni, comuna Beceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aducerea staţiei de tratare a 
apelor uzate la condiţii optime 
de funcţionare este o condiţie 
indispensabilă unei comunităţi. 
 Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

 

422.  Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune  alocarea sumei de  
1.500 mii  lei pentru demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei staţii 
de epurare a apelor reziduale în 
comuna Pietroasele, judeţul Buzău. 
   
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Aducerea staţiei de tratare a 
apelor uzate la condiţii optime 
de funcţionare este o condiţie 
indispensabilă oricărei 
comunităţi. De avantajele 
acesteia urmează să beneficieze  
3750 persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

 

423. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Cap. 1, Secţiunea a 2-a , Art. 
4, lit. e, – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea suemi de 700 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive tip 2 în comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

424. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Cap. 1, Secţiunea a 2-a , Art. 
4, lit. e, – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 

Se propune alocarea sumei de 180 
mii lei pentru construirea unei mini-
baze sportive în satul Căneşti, 
comuna Căneşti, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

-Inexistenţa unei mini-baze 
sportive în comună; 
-pentru organizarea de 
competiţii restrânse locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive, de care urmează să 
beneficieze 1200 persoane. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 



  351 

   
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

425. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Cap. 1, Secţiunea a 2-a , Art. 
4, lit. e, – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de  630 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive în satul Haleş, comuna 
Tisău, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
de care urmează să beneficieze 
peste 5000 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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426. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Cap. 1, Secţiunea a 2-a , Art. 
4, lit. e, – Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din 
mediul rural. 
 

Se propune alocarea sumei de 
737,630 mii lei pentru construirea 
unei baze sportive în satul Valea 
Lunga, comuna Buda,  judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
de care urmează să beneficieze 
3147  persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

427. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru construcţia unei săli 
de sport în localitatea Berca, 
comuna Berca, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

-Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure celor 
10.000 beneficiari locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului constructii Sali 
de sport. Pentru anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa de 352,0 milioane lei. 
Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 
Reducerea fondurilor destinate 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

428. Anexa 7- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Poziţia 10-judeţul Buzău 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Buzău cu 
suma de  1.400 mii lei pentru 
amenajarea unei pieţe în oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Necesitatea existenţei unui loc 
pentru desfacerea produselor 
agro-alimentare  ca urmare a 
numeroaselor solicitări venite 
din partea localniclor. 
De aceasta vor beneficia 7795 
persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

429. Cap. 1, Secţiunea 2, Art. 4, 
lit. e – 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
la Cap. 1, Secţiunea a 2-a, art. 4, lit. 
e,  cu suma de 1.500 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de construirea 
a podului Pătârlagele-Pănătău, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor între 
oraşul Pătârlagele şi comuna 
Pănătău, este necesară 
construirea unui pod care să lege 
cele două localităţi. De acest pod 
urmează să beneficieze 
aproximativ 14000 persoane. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007. 
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430. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Se propune alocarea suemi de 800 
mii lei pentru extinderea şi 
reabilitarea sediului primăriei 
comunei Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 
Surse de finanţare: 
Prin diminuarea bugetului 
Camerei Deputaţilor în limitele 
prevăzute în anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

431. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru renovarea clădirii în 
care îşi desfăşoară activitatea 
primăria comunei Bălăceanu, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii: grupuri 
sanitare improprii, disconfort 
cauzat de insuficienţa surselor de 
căldură. Este necesar ca sediul 
actual al primăriei să fie 
reabilitat pentru obţinerea unor 
rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
Surse de finanţare: 
Prin diminuarea bugetului 
Camerei Deputaţilor în limitele 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

prevăzute în anul 2008 

432. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Se propune alocarea sumei de 880 
mii lei pentru reabilitarea sediilor în 
care îşi desfăşoară activitatea 
Primăria şi Consiliul local Nehoiu, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediilor în care 
îşi desfăşoară activitatea  
primăria şi consiliul local  nu 
oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare 
a activităţii: grupuri sanitare 
improprii, disconfort cauzat de 
insuficienţa surselor de căldură.  
Astfel, este necesară reabilitarea  
pentru obţinerea unor rezultate 
mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
Surse de finanţare: 
Prin diminuarea bugetului 
Camerei Deputaţilor în limitele 
prevăzute în anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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433. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04 ,     
cu suma de 1.161 mii lei pentru 
înfiinţarea unei săli de sport în 
comuna Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea întrucât :  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin loiste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
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României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

434. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru reabilitarea Şcolii cu 
cls. I-VIII– construirea unei săli de 
sport  in satul Bîscenii de Sus 
comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 500 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Se doreşte construirea unei 
biblioteci care să asigure elevilor 
accesul la bibliografia necesară 
pentru studiul şcolar. Totodată, 
pentru desfăşurarea activităţii 
şcolare sportive în condiţii 
optime şi de siguranţă, este 
necesară construirea unei săli de 
sport. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului constructii Sali 
de sport. Pentru anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa de 352,0 milioane lei. 
Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 
Rreducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
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României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

435. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1.400 mii lei pentru construirea a 
două săli de sport: una pentru 
Şcoala cu cls. I-VIII din Satul Nou 
şi una pentru Şcoala cu cls. I-VIII 
din Satul Vechi- comuna Padina, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Cele două săli de sport urmează 
a servi circa 800 de elevi 
încadraţi la instituţiile de 
învăţământ menţionate. Acestea 
sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii şcolare 
la orele de sport,  pentru 
organizarea de concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului constructii Sali 
de sport. Pentru anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa de 352,0 milioane lei. 
Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 
Rreducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 



  360 

României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

436. Anexa 2, gr. 51, art. 02, alin.  
06 
Retehnologizarea  
centralelor termice şi 
electrice de termoficare 

Se propune alocarea suemi de   
1.150 mii  lei pentru reabilitarea 
sistemului de termoficare în 
cartierul Centrul Civic - distribuţie 
secundară, oraş Nehoiu, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru creşterea confortului 
termic în cartierul  Centrul Civic 
din oraşul Nehoiu; 
-  la momentul actual, nu mai 
puţin de 3360 de persoane 
întâmpină probleme în ceea ce 
priveşte încălzirea optimă a 
locuinţelor.  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limitele prevăzute 
pe anul 2008 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, bugetul 
Camerei Deputaţilor pe anul 2009 a 
fost dimensionat în funcţie de 
necesităţile de finanţare a activităţii 
şi acţiunilor  desfăşurate de Camera 
Deputaţilor în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia României, 
revizuită. 
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437. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Poziţia 10- judeţul Buzău 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Buzău cu 
suma de  950 mii lei pentru 
reabilitarea cabinetului medical 
individual, a farmaciei şi substaţie 
salvare în comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura servicii 
medicale de calitate cabinetul 
medical trebuie să îndeplinească 
condiţii corespunzătoare: o 
clădire solidă dotată cu 
echipamentele necesare pentru 
medicina primară, grup sanitar. 
La fel de necesare sunt existenţa 
unei farmacii dotată 
corespunzător şi a unei substaţiii 
de salvare. De acestea urmează 
să beneficieze  2000 persoane. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 

438. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Poziţia 10- judeţul Buzău 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Buzău cu 
suma de  300 mii lei pentru 
extinderea şi modernizarea 
dispensarului uman din comuna 
Florica, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător), astfel oferind 
celor 1700  beneficiari condiţiile 
optime. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008 
 

439. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
21154,49 mii lei pentru construirea 
unui număr de 128 de locuinţe 
sociale destinate categoriilor de 
persoane al căror venit net lunar pe 
membru de familie se situează cu 
20% sub limita  minimă de venit şi 
altor categorii de persoane. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Viitorii beneficiari ai locuinţelor 
sociale locuiesc în prezent în 
condiţii improprii care pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală a copiilor, (acolo unde 
este cazul).  
Proiectul este destinat 
persoanelor care nu îşi pot 
achiziţiona locuinţe, dat fiind 
venitul mic pe care acestea îl au. 
-În data de 14.11.2008 a fost 
depusă Cererea de Finanţare 
însoţită de Studiul de 
Fezabilitate, la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor pentru a fi inclus 
pentru finanţare în cadrul 
Bugetului de Stat de anul 2009. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Obiectivele pot fi finantate in 
cadrul programului Constructii de 
locuinte sociale conform Legii nr. 
114/1996. In anul 2009 pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 68 milioane lei. 
Suma este prevazuta in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatorul principal de credite 
la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 
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440. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
5.288,63 mii lei pentru construirea 
unui număr de 32 de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 
sau care urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea de a oferi chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi, un spaţiu în care să 
locuiască. 
-În data de 14.11.2008 a fost 
depusă Cererea de Finanţare 
însoţită de Studiul de 
Fezabilitate, la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor pentru a fi inclus 
pentru finanţare în cadrul 
Bugetului de Stat de anul 2009. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAM 
CONSTRUCTII LOCUITE 
PENTRU TINERI DESTINATE 
INCHIRIERII prin proiectul de 
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buget a prevăzut suma de 351.080 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite. 

441. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Anexa 3/15/02 

Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 

Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 
6.366.669 lei pentru alimentatare cu 
apa  în comuna Broşteni, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrarea consta in reactivare 
foraj existent , retea aductiune  
in lungime de 2,10 Km , statie 
clorinare , gospodarie de apa 
(rezervor 200mc) , retea 
distributie 16,87 Km  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
442. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 

Anexa 3/15/02 

Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 

Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 
5.233.340 lei pentru modernizarea 
drumurilor vicinale si ulite  in 
intravilanul comunei Broşteni, 
judeţul Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrarea consta in  
modernizarea a 5 Km  strazi 
interioare  in satele componente 
ele comunei  prin asternerea  
unei imbracaminti asfaltice peste 
impietruirea existenta  
reconditionata  completata si 
reprofilata. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
443. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
600.000  lei pentru constructia unui 
camin cultural  în comuna Broşteni, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite. 
 

444. Anexa 3/15/02, Capitolul 
5001, grupa 51, art. 02, alin. 
04 Programul pentru 
contructii de locuinte si sali 
de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.900.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unei săli 
de sport la Şcoala Nr. 1, sat 
Homocea, comuna Homocea, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
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publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

 
445. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural: 
 

Se propune alocarea sumei de 
592.409  lei pentru construirea unei 
baze sportive în comuna Broşteni, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

446. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrării de alimentare cu apa  în 
comuna Balesti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucare inceputa in anul 1998 ,  
receptionat in anul 2006  , in 
prezent nefunctionala din cauza 
sursei de apa , forajul fiind 
colmatat cu debit mic iar 
continutul apei  in urma 
analizelor efectuate prezinta 
depasiri majore  de cloruri . 
Studiul de fezabilitate executat 
pentru  trei   foraje la adancimi 
de 150 – 200 metri . 
Primaria a demarat executia unui 
studiu de fezabilitate comparativ 
pentru conectarea la sursa de apa 
Rm. Sarat  - Com. Puiesti Jud. 
Buzau . 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

447. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru reabilitarea 
dispensarului uman în comuna 
Balesti, judeţul Vrancea. 
 

Acestea se află într-o stare 
degradantă  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanţare. 
 

448. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru reabilitarea bazei 
sportive a şcolii, în comuna Balesti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Baza sportivă este necesară 
pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură  
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
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iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

 
449. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
431.000 lei pentru balastarea 
drumurilor comunale în comuna 
Balesti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Proiectul contine 2 km. de 
balastare  3,17 km. sant si 9 
podete 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
450. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
150000 lei pentru finalizarea 
reabilitarii sălii de festivitati în 
comuna Reghiu, judeţul Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Sala de festivităţi se află intr-o 
stare precară  
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite şi 
se referă la construirea obiectivelor 
noi de investiţii. 
 

451. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
15.000 lei pentru finalizarea 
construirii podului de beton peste 
raul Milcov în comuna Reghiu, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
construirea unui pod.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

452. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
250000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor privind modernizarea 
drumului comunal 94 Reghiu-
Raiuti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
453. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
250000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor privind modernizarea 
drumului comunal 112 Andreiasu 
de Jos-Ursoaia, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
454. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
450000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor de reparatii si 
modernizare a ulitelor satesti, 
comuna Reghiu, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
455. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
2.530.000 lei pentru lucrari de 
construire retea de canalizare, 
comuna Reghiu, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

456. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei de 
735.000 lei pentru efectuarea 
lucrarilor privind dezvoltarea 
sistemului de iluminat public, 
comuna Reghiu, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sunt zone în care sistemul de 
iluminat public e inexistent  
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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457. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
415.000 lei pentru efectuarea 
lucrarilor de reparatie capitala a 
caminului cultural, comuna Reghiu, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea.  
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
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obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite şi 
se referă la construirea obiectivelor 
noi de investiţii. 
 

458. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare 
a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de Construcţie poduri 
peste pârâul Brezoi şi Pârâul Râmna 
satele Mahriu, Petreanu şi Târâtu, 
comuna Poiana Cristei, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor între localităţile 
menţionate, este necesară 
construirea unor poduri care să 
le lege.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Obiectivul poate fi finantat in 

cadrul programului constructii 
Sali de sport. Pentru anul 2009 
pentru finantarea acestui 
program este propusa de 352,0 
milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2. nu se precizează sursa de 
finantare 
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459. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de refacere a drumurilor 
calamitate din comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

460. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire a Căminului 
Cultural din comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite şi 
se referă la construirea obiectivelor 
noi de investiţii. 
 

461. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru 
constructii de locuinte si 
sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire a Salii de 
Sport din comuna Chiojdeni, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 



  384 

Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

 
462. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
484.490 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reparatii curente la 
Podul Linia, comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Podul se află intr-o stare 
degradantă  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

463. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
210.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de asfaltare ulite în sat 
Mera, comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
464. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
220.149 lei pentru demararea 
lucrărilor  de alimentare cu apa si 
canalizare în sat Mera, comuna 
Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
- pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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465. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
221.000 lei pentru finalizarea 
reparaţiilor curente la pod Valea 
Rea, comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Podul se află intr-o stare 
degradantă, trebuie consolidati 
piloni si inlocuită structura de 
lemn  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

466. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru finalizarea 
reparaţiilor la Primariei Comunei 
Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

467. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
995.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de  reabilitare a  
drumurilor si ulitelor satesti, 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
468. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
684.017 lei pentru finalizarea 
lucrărilor pentru Baza sportiva, 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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469. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
1.089.103 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal 153 Podu Lacului, comuna 
Poiana Cristei, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

470. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 9.200 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a Caminului Cultural, 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Clădirea  se găseste  intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
acesteia  impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor 
menţionate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
fiind destinată obiectivelor noi  de 
investiţii. 
 

471. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Anexa 3/15/02 

Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 

Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 
46.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apa 
(retea alimentare cu apa 40 km), 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
472. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru asfaltare, 
balastare ulite satesti în comuna 
Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
473. Anexa 7, Bugete locale, 

pozitia 41 Vrancea 
Se propune alocarea sumei de 
458.434  lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a 
Dispensarului Uman, comuna 
Jariştea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Dispensarul uman se afla în 
momentul de faţă într-o stare 
avansată de degradare, 
nemaindeplinind conditţiile 
pentru desfăşurarea normală a 
activităţilor medicale. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

474. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
522.300 lei pentru finalizarea 
lucrării de alimentare cu apa, 
comuna Slobozia Bradului, satele: 
Coroteni, Olăreni, Cornet, Lieşti, 
Valea Beciului” conform O.G. nr. 
7/2006 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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475. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de amenajare a unui teren 
în vederea construcţiei unei baze 
sportive în satul Lespezi, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive în 
acest sat. 
Pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

476. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
2.340.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unui pod 
peste pârâul Polocin, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
construirea unui pod. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

477. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
1.030.900 lei pentru finalizarea 
lucrării de alimentare cu apa, 
comuna Slobozia Bradului, satul 
Slobozia Bradului, conform H.G. 
nr. 577/1997 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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478. Anexa 3/15/02, Capitolul 
5001, grupa 51, art. 02, alin. 
04 Programul pentru 
contructii de locuinte si sali 
de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.500.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unei Sali 
de Sport în comuna Slobozia 
Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
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separate de ordonatorul principal de 
credite. 

 

479. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei 

Se propune alocarea sumei de 
10.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor pentru sistemul de 
canalizare şi staţii de epurare în 
comuna Slobozia Bradului şi 
demararea lucrărilor pentru un drum 
de interes local Coroteni DN 2 – 
proiect integrat, comuna Slobozia 
Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în comunele menţionate, de care 
vor beneficia  locuitorii acestora. 
Surse de finanţare: 
 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

480. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei 

Se propune alocarea sumei de 
10.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrării de alimentare cu apa  în 
comuna Vizantea-Livezi, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare: 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
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incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
481. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a  
dispensarului uman, comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător).  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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482. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 
4.216.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a drumurilor 
de interes local calamitate in iunie 
2008, comuna Dumitreşti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

483. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de   
1.917.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de introducere a 
sistemului de canalizare în 
Dumitresti, Dumitresti de Sus, 
Bicestii de Jos, comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesar să se  
introduca sistemul de canalizare  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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484. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
760.080  lei pentru demararea 
lucrărilor de amenajare a de spaţii 
verzi, comuna Slobozia Bradului, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea 
de noi spaţii verzi în comuna 
menţionată.  
Surse de finanţare: 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului.  
 

485. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 lei pentru Inchiderea 
platformelor de gunoi în comuna 
Balesti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

conform normelor in vigoare si 
adreselor primite din partea  
organelor judetene , există 
obligativitatea  ca pana la data 
de 01.07.2009 sa  fie executată 
aceasta lucrare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

486. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
399.078  lei pentru demararea 
lucrărilor de amenajare a de spaţii 
verzi, comuna Jariştea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea 
de noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
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487. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de amenajare şi 
reprofilare a 30.000 mp pentru 
construcţia unui parc si amenajarea 
spatiilor verzi aferente, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea 
de noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 

488. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
115.000  lei pentru amenajare 
parcuri de odihna si agrement în 
comuna Broşteni, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Acestea se află într-o stare 
degradantă  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 

489. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 
537.800 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de regularizare pentru 
Paraul Vulcaneasa, comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea inundatiilor  
 

Se propune respingerea  
amendamentului intrucat: 

Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
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490. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 
560.900 lei pentru demararea 
lucrărilor de regularizare la Parau 
Vulcaneasa, comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea inundatiilor  
 

Se propune respingerea  
amendamentului intrucat: 

Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 

491. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de regularizare la Parau 
Larga,Parau Milcovel, Paraul 
Tiganiei,Paraul Milcovelu, comuna 
Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru evitarea inundatiilor  
 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

492. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Se propune alocarea sumei de      
113.851 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire spaţii verzi, 
comuna Vintileasca, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea 
de noi spaţii verzi în comuna 
menţionată.  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
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493. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de      
144370 lei pentru demararea 
lucrărilor de îndiguire maluri DC 
112 Andreiasu -Ursoaia, comuna 
Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea inundatiilor  
 

Se propune respingerea întrucât:    

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Având în vedere prevederile 
legale în vigoare, cheltuielile 
pentru lucrările de regularizare se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în cadrul 
poziţiei C - „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „d -cheltuielile 
de expertiză, proiectare şi de 
execuţie privind consolidările şi 
intervenţiile pentru prevenirea sau 
înlăturarea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale - cutremure, inundaţii, 
alunecări, prăbuşiri şi tasări de 
teren, incendii, accidente tehnice, 
precum şi cheltuielile legate de 
realizarea acestor investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite, iar 
prin proiectul de buget Ministerul 
Mediului a alocat în programul de 
investiţii publice acestei categorii 
de investiţii, fişa cod 
23.70.01.05.00.01.d, suma totală de 
581.550 mii lei. 

 
494. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Se propune alocarea sumei de      
217.806 lei pentru amenajare şi 
înfiinţare parcuri, comuna Jitia, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acestea se află într-o stare 
degradantă  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 



  412 

495. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 
1.200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de constructie a unui prag 
de fundare pentru parau Milcovelu, 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Baraj distrus in  urma 
inundatiilor din 2005, din cauza 
acestuia sunt probleme de trafic 
spre satul Milcovelu  
 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 

496. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de      
677.503 lei pentru consolidare 
maluri Pârâul Zăbrăuţi in interiorul 
satului Diocheţi-Rediu, comuna 
Moviliţa, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru evitarea de inundaţii care 
ar putea avea consecinţe grave 
este necesară amenajarea albiei 
pârâului. 
 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

497. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei pentru reparatii 
capitale şi reparaţia acoperişului la 
Casa de Cultura, oraş Marasesti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Din cauza deteriorarii 
acoperisului au aparut infiltratii 
care au cauzat deprecierea 
cladirii. Deasemenea si 
inundatiile din 2005 au distrus in 
mare parte subsolul cladirii (apa 
a atins un nivel de 2 m) 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
 

498. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Anexa 3/15/02 

Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 

Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de extindere şi echilibrare 
a sistemului de alimentare cu apă: 
Extindere retea Soseaua Nationala; 
Strada 24 Ianuarie; Str Razoare; Str 
Musetelului; Str Luncii; Str 
Holdelor; Str Zambilelor., Str 
Independentei, oraş Marasesti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Locuitorii din aceasta parte a 
orasului nu au apa curenta. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
499. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
120.000 lei pentru construcţia şi 
amenajarea unei staţii de colectare a 
deşeurilor, oraş Marasesti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Proiect in curs de executie in 
parteneriat cu Consiliul Local 
Adjud statie de colectare a 
deseurilor din zona Adjud- 
Panciu 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
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 propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

500. Anexa 7 Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru demararea  
lucrărilor de introducere a 
canalizării pe străzile: Strada Negru 
Pontes, Str Maior Ignat, Str 
Emanoil Petrut, Str Ion Creanga, Str 
Independentei, oraş Marasesti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
introducerea sistemului de 
canalizare. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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501. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a 
străzilor: Str. Doinei, Str. 
Republicii, Str. Siret, Str. Cuza-
Voda, Str. Independentei, oraş 
Marasesti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

502. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de asfaltare la străzile: 
Str. Zorile, Str Vasile Alecsandri, 
Str. Eminescu, Str. Sadoveanu, Str. 
Coposu, Str. Independentei, oraş 
Marasesti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
503. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de      
269.347 lei pentru refacere 
drumurilor calamitate, comuna Jitia, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
504. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 

Anexa 3/15/02 

Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 

Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de      
282.150 lei pentru reabilitarea şi 
extinderea reţelei de apă potabilă, 
sat Cerbu, comuna Jitia, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 

505. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
280.000 lei pentru Reabilitare 
poduri şi podeţe sat Jitia de Jos, 
comuna Jitia, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
reabilitarea podurilor şi 
podeţelor din localitatea 
menţionată.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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506. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Anexa 3/15/02 

Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 

Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de      
122.000 lei pentru Extinderea şi 
modernizarea reţelei de alimentare 
cu apă, comuna Moviliţa, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales îm mediul rural 
– direct de la fântâni şi puţuri- 
nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
507. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
321890 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire a unui pod 
peste râul Milcov, comuna 
Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor din comuna 
menţionată, este necesară 
construirea unui pod.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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508. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de      
146050 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire a unei Sali 
de festivităţi în sat Andreiaşu de 
Sus, comuna Andreiaşu de Jos, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
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obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
 

509. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de      
794000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire Cămin 
Cultural, comuna Andreiaşu de Jos, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 
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510. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Anexa 3/15/02 

Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 

Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de      
23250 lei pentru demararea 
lucrărilor de extindere a alimentării 
cu apă, sat Andreiaşu de Jos, 
comuna Andreiaşu de Jos, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

511. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de      
514000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare şi extindere 
dispensar uman, sat Andreiaşu de 
Jos, comuna Andreiaşu de Jos, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător), astfel oferind 
beneficiarilor condiţiile optime. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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512. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
180.557   lei pentru demararea 
lucrărilor de construire bază 
sportivă comuna Vintileasca, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-aceasta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

513. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
51.400 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare poduri şi 
podeţe, comuna Vintileasca, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Lucrare executată în totalitate de 
SC VEGA 93 GALATI în 
valoare de 1.510.740 lei , a fost 
decontată suma de 1.459.740 lei 
diferenta nu a fost decontată   
din lipsă de fonduri din partea 
Ministerului lucrărilor publice şi 
locuinţelor, suma necesară fiind 
de 51.400 lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

514. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de      
323.884,56 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare drumuri de 
interes local calamitate, comuna 
Vintileasca, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
515. Ministerul Administraţiei şi 

Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei de      
1.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de extindere retele 
electrice, comuna Vînători, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilităţi publice 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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516. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de      
1.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de Balastare drumuri 
comunale si vicinale, comuna 
Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

517. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de      
1.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de Modernizare drum 
comunal 178 Bahnele –Poiana 
Stoichii, comuna Vintileasca, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
518. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de      
5.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de asfaltare drumuri 
comunale, comuna Vînători, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
519. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire Baza 
Sportiva, sat Jorasti, comuna 
Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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520. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare stadion – sat 
Mircestii Noi, comuna Vînători, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Stadionul se află într-o stare 
precară 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  sau  pentru 
antrenamentul individual  

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

521. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
500.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire Cămin 
Cultural, comuna Vînători, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

-Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

522. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de      
1.800.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire Sala sport – 
Scoala Vinatori, comuna Vînători, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
523. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de      
400.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire Cămin 
Cultural, comuna Vînători, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Sala de festivităţi se află intr-o 
stare precară 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
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cu modificările ulterioare. 

 

524. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de      
1.800.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire Sala sport – 
Scoala Mircestii Noi, comuna 
Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
525. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de      
25.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a Caminului 
Cultural, sat Caiata, comuna Sihlea 
judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea.  
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 
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526. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de      
70.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unui 
asezamint cultural, sat Sihlea, 
comuna Sihlea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
527. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de      
140.000 lei pentru demararea 
lucrărilor construcţie a unei baze 
spotive, sat Sihlea, comuna Sihlea 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

528. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
650.849 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unei Baze 
Sportive în comuna  Slobozia 
Bradului, sat Coroteni, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive în 
acest sat. 
Este necesară pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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529. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de extindere a sistemului 
de alimentare cu apa  în satele 
Lespezi si Homocea, si introducerea 
alimentarii cu apă în satul Costişa, 
comuna Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

530. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de      
300.000 lei pentru demararea 
proiectelor pentru infrastructura, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Fonduri insuficiente pentru 
studiul de fezabilitate si avize.  

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

531. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de      
100.000 lei pentru intocmirea 
Planului Urbanistic General, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fonduri insuficiente Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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532. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
157.500 lei pentru demararea 
lucrărilor de modernizare la Baza 
sportiva, comuna Homocea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Baza sportiva se afla intr-o stare 
precara, conditiile de desfasurare 
a activitatilor portive fiind 
improprii. 
O baza sportiva moderna 
urmează să asigure beneficiarilor  
locul potrivit pentru desfăşurarea 
unor activităţi de natură sportivă 
în echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

533. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
525.000  lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unei baze 
sportive în comuna Jariştea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

534. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
57.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă 
potabilă, sistem de canalizare şi 
staţii de epurare – proiect integrat, 
sat Sihlea, comuna Sihlea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
- pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în comunele menţionate, de care 
vor beneficia  locuitorii acestora. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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535. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de      
1.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de modernizare santuri, 
podete si rigole, comuna Vînători, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru protejarea drumurilor 
trebuie refăcute şanţurile din 
localitatea menţionată 
Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
reabilitarea podeţelor din 
localitatea menţionată. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

536. OG 7/2006, Capitolul 1, 
secţiunea 2, art. 4, lit. e), 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din mediul rural 

Se propune alocarea sumei de 
57.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă 
potabilă, sistem de canalizare şi 
staţii de epurare – proiect integrat, 
sat Voetin, comuna Sihlea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
- pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare 
în comunele menţionate, de care 
vor beneficia  locuitorii acestora. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

537. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei de 
70.000 lei pentru racordarea la 
reţeaua de energie electrică a unei 
clădiri noi a Primăriei, oraş 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Realizarea unei noi alimentari cu 
energie electrica a Primariei 
(separata de ceilalti 
consumatori) pentru ca tensiunea 
este foarte mica datorita 
consumului mare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 



  452 

538. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.950.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unei săli 
de festivităţi în sat Homocea, 
comuna Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
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obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
 

539. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru achizitionarea 
unor bunuri imobile (Constructie si 
teren aferent in Str. Siret nr. 9), 
aprobata prin HCL 83/03.11.2008, 
oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Este de importanta majora 
pentru desfasurarea activitatilor, 
serviciilor de utilitate publica din 
Orasul Marasesti. Obiectivul a 
fost al Primariei si a fost trecut 
printr-un protocol la SC ILGO 
SA Marasesti iar cand SC ILGO 
SA  a intrat in imposibilitate de 
plata bunurile sale imobile au 
fost scoase la vanzare. Consiliul 
Local Marasesti este interesat de 
acest spatiu acolo fiind remiza 
de Pompieri a oraşului. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

540. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a unei 
anexe la Primăria Oraşului 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrare in continuare, demarata 
in anul 2006 si sistata partial in 
2008 din cauza inexistentei 
resurselor financiare. Pentru 
finalizarea acestei lucrari 
fondurile necesare sunt de 300 
mii lei, incluzand si dotarile 
necesare bunei functionari. 
Definitivarea lucrarii este 
necesara intrucat spatiul in care 
se desfaşoară activitatea este 
impropriu deoarece accesul 
publicului se face forte greu; 
Izolatia termica este 
necorespunzatoare, instalatia 
electrica nu permite functionarea 
simultana a tuturor 
calculatoarelor. 
Stadiul fizic al lucrarii este „La 
rosu” urmand sa se monteze 
tamplaria, instalatia electrica, 
instalatia sanitara si termica şi 
executarea finisajelor. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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541. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
Se propune alocarea sumei de 
55.000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor de reparatii a sediului 
primăriei, comuna Reghiu, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
reabilitat pentru obţinerea unor 
rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

542. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
307.000 lei pentru achizitionarea 
unui mijloc auto privind colectarea 
selectiva a deseurilor menajere, 
comuna Reghiu, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Nu există în momentul de faţă 
un mijloc auto de colectare a 
deşeurilor menajere  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

543. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
1.220.000 lei pentru efectuarea 
lucrarilor de reabilitare a centrului 
de sanatate, comuna Reghiu, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea.  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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544. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
175.084 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construire a 
dispensarului veterinar din comuna 
Chiojdeni, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unui dispensar 
veterinar în comună  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

545. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare şi extindere 
a sediului Primăriei din comuna 
Chiojdeni, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 
 

546. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire a unui 
centru social multifuncţional pt. 
comunitatea de rromi din satul 
Luncile, comuna Chiojdeni, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unui asemena centru  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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547. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru modernizarea 
serviciului situatii de urgenta, 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru achiziţionarea de 
echipamente şi aparatură  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

548. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor pentru un centru de 
ocrotire a persoanelor varstnice si 
cu dizabilitati, comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Inexistenţa unui asemenea 
centru în comună  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

549. Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 41 Vrancea 

Se propune alocarea sumei de 
2.820.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unui nou 
sediu pentru Primăria Comunei 
Slobozia Bradului, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesaă 
construcţia unui nou sediu 
pentru Primărie pentru obţinerea 
unor rezultate mai bune ale 
activităţii administraţiei publice 
locale. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 



  461 

550. Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 41 Vrancea 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unui 
Dispensar Medical, sat Cornetu, 
comuna Slobozia Bradului, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unui dispensar 
medical în satul Cornetu. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

551. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
250.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de constructie a unui 
dispensar veterinar, comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Nu există un dispensar veterinar 
în comuna Mera  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

552. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
Se propune alocarea sumei de 
521.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de constructie a sediului 
primariei, comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
reabilitat pentru obţinerea unor 
rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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553. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
155.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a 
dispensarului uman, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acestea se află într-o stare 
degradantă  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

554. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 41 Vrancea 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
Dispensarului Uman, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător). 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

555. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de      
2.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare Dispensar 
uman – Sat. Vinatori, comuna 
Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător), astfel oferind 
celor beneficiarilor condiţiile 
optime. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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556. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
417.020  lei pentru reabilitarea 
sediului primariei  în comuna 
Broşteni, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

557. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 41, judeţul Vrancea 
 
Se propune alocarea sumei de 
420.000 lei pentru constructia unui 
dispensar veterinar  în comuna 
Broşteni, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Inexistenţa unui dispensar 
veterinar în comună  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

558. Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 41 Vrancea 

Se propune alocarea sumei de 
490.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de extindere şi 
modernizare a sediului 
administrativ al Primăriei, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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559. Anexa 7 Bugete locale, 
poziţia 41 Vrancea 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de izolare termică a 
sediului vechi al Primăriei 
Homocea, comuna Homocea, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

560. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Se propune alocarea sumei de 
128.400 lei pentru demararea 
lucrărilor de realizare a unui drum 
de interes local prin FRDS 
(program de incluziune a romilor) 
comuna Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Starea precară actuală a 
drumului îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

561. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 41 Vrancea 

Se propune alocarea sumei de 
2.224.783 lei pentru continuarea 
lucrărilor de modernizare a 
drumului comunal DC133, comuna 
Jariştea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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562. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 30 Olt 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru reabilitarea unui 
drum de interes local, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea  
localnicilor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

563. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, Art 4, 
lit c) din Legea bugetului pe 
2009, poziţia 41 Vrancea 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a unor  
drumuri de interes local în satele 
Lespezi şi Costişa, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

564. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 
344.000 lei, pentru finalizarea 
lucrarilor la obiectivul alimentare 
cu apă în comuna Fundeni, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale. Dat fiind 
importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
565. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 3,6 
miliarde lei in vederea extinderii 
bibliotecii în satul Hanu Conachi, 
comuna Fundeni, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii de învăţământ şi 
dezvoltarea lui   se propune acest 
proiect. 
Studiu de Fezabilitate este 
realizat. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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566. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei 500 
milioane lei pentru construirea de 
trotuare pe o lungime de 
aproximativ 3 km, Comuna 
Fundeni, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Trotuarele actuale se află într-o 
stare precară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

567. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1 
milion lei pentru constructia unei 
săli de festivităţi în satul Fundeni, 
comuna Fundeni, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
Studiul de fezabilitate este 
realizat. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
 

568. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mil lei pentru inchiderea gropilor de 
gunoi în satele Fundeni, Hanu 
Conachi, Lungoci, comuna 
Fundeni, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Conform standardelor în vigoare 
ale UE, se impune închiderea 
gropilor de gunoi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

569. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 6,670 
mil lei pentru amenajarea parcului 
din zona centrală a comunei 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru petrecearea timpului liber 
cat si recreerea intr-un spatiu 
curat cu spatii verzi. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
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570. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 5 
mild lei pentru amenajarea bazei 
sportive multifuncţionale a comunei 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii scolare sportive a 
elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajat şi dotat corespunzător, 
care să asigure elevilor  
condiţiile optime şi mai ales  
siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportiv. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

571. Anexa 6, sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009, pct. 
18 

Se propune alocarea sumei 6 mild 
lei in vederea realizarii unui covor 
asfaltic pe DC 77 pe o lungime de 3 
km în comuna Munteni, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

572. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei de 10 
mil lei pentru extinderea reţelei 
electrice în comuna Munteni, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

573. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 10 
mild lei pentru renovarea Căminului 
Cultural în comuna Munteni, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

nivelul localităţii. nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
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tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
574. Capitolul I 

Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 42 
mild lei pentru sistematizarea 
canalizării în comuna Munteni, 
Judetul Galati. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare in comuna. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

575. Anexa 6, defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009, 
pozitia 18 

Se propune alocarea sumei  de 30 
mild lei pentru reabilitarea drumului 
DC 79 Sat Ungureni, comuna 
Munteni , Judeţul Galaţi 
  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

La momentul actual DC 79 – 
comuna Munteni este aproape 
impracticabil, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.   

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

576. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune  alocarea sumei de 5 
mild lei pentru amenajarea unor 
staţii de autobuz în comuna 
Munteni, Judeţul Galaţi  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Staţiile de autobuz sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
transportului local în comună 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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577. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 1,5 
mil lei pentru amenajarea de 
trotuare şi de şanţuri dalate în satul 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Trotuarele actuale se află într-o 
stare precară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

578. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 2 
mild lei pentru pietruirea drumurilor 
comunale din comuna Munteni, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
579. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 1,5 
mild lei pentru achiziţionarea de 
mobilier pentru noul sediu al 
primăriei din comuna Munteni, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Având în vedere că sediul 
Primăriei este nou, este necesar 
ca acesta să fie dotat 
corespunzător. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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580. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 120 
mil lei pentru instalarea unei 
centrale termice pe gaz în sediul 
vechi al primăriei din comuna 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii. 
Este necesar ca in sediul actual 
al primăriei să fie instalata o 
centrala termica. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

581. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
4000000 lei pentru realizarea reţelei 
de canalizare şi a staţiei de epurare 
în comuna costache negri, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemuli de 
canalizare si a statiei de epurare, 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

582. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
2000000 lei pentru reabilitarea 
străzilor din comuna costache negri, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară reabilitarea 
străzilor comunale  din Costache 
Negri, judeţul  Galaţi Proiectul 
are studiul de fezabilitate 
realizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
583. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
480.000 lei pentru construirea unei  
baze sportive multifuncţionale din 
comuna Costache Negri, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii scolare sportive a 
elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajat şi dotat corespunzător, 
care să asigure elevilor  
condiţiile optime şi mai ales  
siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportiv. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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584. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 410.000 lei pentru 
îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local, Sat Corod, comuna 
Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precara actuala a 
drumurilor ingreuneaza mult 
circulatia pietonilor dar si pe cea 
a autovehicolelor si, de aceea se 
impune reabilitarea drumurilor 
existente in comuna. Proiect se 
afla in faza de proiectare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

585. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 4.545.300 lei pentru 
îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local Sat Corod, com.Corod, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma de bani se aloca pentru  
faza de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
586. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 90.000 lei, pentru 
construirea unui centru social de zi 
în comuna Corod, Judeţul Galaţi.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma alocata este pentru faza de 
proiectare. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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587. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 998.400 lei pentru 
construirea unui Centru social de zi 
în com.Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Alocarea sumei are in vedere 
avansarea lucrarilor de 
constructie a Centrului Social de 
zi. 
Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

588. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 441.200 lei pentru 
construirea unei baze sportive 
multifuncţionale tip.2, în comuna 
Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Suma alocata este pentru faza de 
proiectare şi execuţie. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

589. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 2.365.810 lei, pentru 
construirea unei retele de alimentare 
cu apă Sat Brătuleşti şi Blinzi în 
comuna Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale. Dat fiind 
importanţa vitală pe care o are 
apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
590. Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocare sumei în valoare 
de 15.000 lei pentru refacerea 
Podului peste pârâul Corozel,sat 
Blinzi, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru deplasarea mai rapida a 
localnicilor este necesara 
reabilitarea podului peste paraul 
Corozel.  
Suma alocata este pentru faza de 
proiectare. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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591. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 400.000 lei, pentru 
refacerea Podului peste pârâul 
Corozel,sat Blinzi, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea de inundatii care 
ar putea avea consecinte grave 
asupra comunitatii se impune 
reabilitarea podului peste paraul 
Corozel.Suma alocata este 
pentru faza de execuţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

592. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 900.000 lei, pentru 
amenajare structurii din beton armat 
”Râpa Cimitirului” comuna Corod, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

593. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 39.000 lei, pentru centru 
furnizare rechizite şi birotică din 
comuna Corod, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru dezvoltarea si buna 
desfasurarea a activitatii 
comunitare. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

594. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 38.000 lei, pentru 
extindere captare si conducte 
aductiune  apa potabila, în comuna 
Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  

Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  
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595. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 39.300 lei, pentru centru 
furnizare bunuri uz gospodăresc, 
materiale construcţii, în comuna 
Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru dezvoltarea si buna 
desfasurarea a activitatii 
comunitare 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

596. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 35.000 lei, pentru 
reparaţii curente trotuare în zona 
centrală”, comuna Corod, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru evitarea inundarii 
gospodariilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
597. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 20.000 lei, pentru 
dotarea si informatizarea caminului 
cultural în comuna Corod, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
modernizarea cladirii. 
De acest proiect beneficiaza 
intreaga comunitate a comunei 
Corod. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 

598. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 20.000 lei, pentru 
amenajarea şi modernizarea 
terenului de sport, sat Blinzi, 
comuna Corod, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii scolare sportive a 
elevilor este necesară 
amenajarea unui teren şcolar şi 
dotat corespunzător, care să 
asigure  elevilor condiţiile 
optime şi mai ales  siguranţa 
necesară în desfăşurarea 
activităţilor sportive. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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599. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 10.000 lei, pentru  
înlocuirea conductei de apa 
potabilă, comuna Corod, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

600. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 129.000 lei, pentru 
realizarea sistemului public de 
alimentare cu apa şi canalizare, Sat 
Cărăpceşti, comuna Corod, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare. 
Suma alocata este pentru faza de 
proiectare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
601. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 3.500.000 lei, pentru  
realizarea sistemului public de 
alimentare cu apa şi canalizare, Sat 
Carapcesti, 
 comuna Corod, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare. 
Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
602. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 750.000 lei, pentru 
amenajarea unui parc in comuna 
Corod, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Suma alocata este pentru faza de 
execuţie fizică 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
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603. Anexa 3/15/02 cap 7001, 
grupa 51, art 02, alin 05 - 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 100.000 lei, pentru 
actualizarea P.U.G., comuna Corod, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea actualizării Planului 
Urbanistic General al comunei 
Corod. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Suma prevăzuta pentru anul 

2009 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale 
si a regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,1 miloane 
lei, cu  28,88% mai mari decât 
în anul 2008. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2. Nu se precizează sursa de 
finantare 

 
604. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 10.000 lei, pentru  
servicii dezăpezire, comuna Corod, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru dotarea pentru situaţii de 
ninsori abundente. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

605. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 10.000 lei, pentru 
iluminatul public 
stradal(lămpi+montaj), comuna 
Corod, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru imbunatatirea vietii 
localnicilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 

Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

606. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 10.000 lei, pentru  
pietruirea străzilor din comuna 
Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

aceea este necesară pietruirea 
străzilor comunale. 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  
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607. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 10.000 lei, pentru 
Panouri intrare localitate, comuna 
Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru imbunatatirea si 
dezvoltarea vietii comunitati. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

608. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 10.000 lei, pentru coşuri 
de gunoi, comuna Corod, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru imbunatatirea si 
dezvoltarea vietii comunitati. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

609. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 800.000 lei, pentru 
modernizarea alimentarii cu apă in 
satul Stoicani, comuna Folteşti, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
610. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 500.000 lei, pentru  
reabilitarea si extinderea sediului 
primariei, comuna Folteşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
primăriei nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii : spaţii 
insuficiente pentru birourile 
acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca 
sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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611. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 40.000 lei, pentru  
reabilitarea drumurilor comunale 
din comuna Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

612. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 500.000 lei, pentru  
reabilitarea drumurilor comunale 
din comuna Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
613. Ministerul Administraţiei şi 

Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 50.000 lei, pentru  
reabilitarea sistemului de iluminat 
public pe strada principala din satul 
Foltesti, comuna Foltesti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru imbunatatirea 
infrastructurii de utilitati publice 
din comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 

Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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614. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 12.605 lei, pentru 
achiziţionarea de calculatoare in 
comuna Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
activitatii din comuna. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

615. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 6.042 lei, pentru 
reabilitarea podurilor si podeţelor, 
santurilor dalate din comuna 
Folteşti, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru evitarea inundatiilor care 
ar putea avea consecinte grave 
asupra intregii comunitati. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

616. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 40.000 lei, pentru 
reabilitarea poduri si podete, sant 
dalat, comuna Folteşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea inundatiilor care 
ar putea avea consecinte grave 
asupra intregii comunitati. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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617. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 500.000 lei, pentru 
construire unei baze sportive 
multifuncţională tip 2 în comuna 
Foltesti, jud. Galaţi –comuna 
Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
Este necesara pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
Proiect castiga pe programul de 
dezvoltare a infrastructurii unor 
baze sportive în spaţiul rural 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

618. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 5.150 lei, pentru 
proiectarea reabilitarii zonei 
fantanilor publice din satul Stoicani, 
com. Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune este absolut necesara 
reabilitarea fantanilor publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
619. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 40.000 lei, pentru 
Reabilitare zona fantanilor publice 
din satul Stoicani, com. Folteşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune este absolut necesara 
reabilitarea fantanilor publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
620. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 15.000 lei, pentru 
executarea a  2 staţii de autobuz in 
comuna Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru imbunatatirea calitatii 
activitatii transportului public. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

621. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 15.000 lei, pentru 
executarea de indicatoare pentru 
siturile arheologice de la Stoicani, 
comuna Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru dezvoltarea zonei, 
atragerea de investitori care să 
aibă ca finalitate atragerea de noi 
fonduri la bugetul local al 
comunei. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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622. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 7.500 lei, pentru  
reabilitarea zonei centrale din satul 
Foltesti, com. Folteşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru  atragerea de investitori 
care să aibă ca finalitate 
atragerea de noi fonduri la 
bugetul local al comunei. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

623. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 20.000 lei, pentru proiect 
ul din cadrul «Programului de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi», comuna Folteşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Suma alocata fiind necesara 
pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

624. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1.011.270 lei, pentru  
sala de gimnastică, Com. Negrilesti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei săli 
degimnastica, deşi sunt foarte 
mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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625. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 200.000 lei, pentru 
achiziţia de mobilier sediu primărie, 
com. Negrileşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfasurarea a 
activitatii personalului din 
administratia publica locala. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

626. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 80.000 lei, pentru 
reabilitarea drumului comunal DC-
83, sat  Negrileşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

La momentul actual  drumul  
comunal DC 83 din satul 
Negrilesti are o stare precară, 
fapt care îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De aceea este 
necesară reabilitarea acestuia.   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
627. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1.508.561,26 lei, pentru 
căminul cultural, comuna 
Negrileşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
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cu modificările ulterioare. 

 

628. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 50.000 lei, pentru 
construirea gardului 
cimitirului,com. Negrileşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu bine delimitat la nivelul 
localităţii. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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629. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1.000.000 lei, pentru 
reabilitarea străzilor din comuna 
Negrileşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară reabilitarea 
străzilor comunale  din 
Negrilesti, judetul Galati. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

630. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 6147125 lei, pentru 
reţelele de canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Negrileşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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631. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 612.000 lei, pentru baza 
sportivă multifunctionala în comuna 
Negrilesti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
 Pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

632. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 600.000 lei, pentru 
amenajarea unui  parc în comuna 
Negrileşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru petrecearea timpului liber 
cat si recreerea intr-un spatiu 
curat cu spatii verzi, pe o 
suprafata cat mai mare. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Guvernului 

633. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 771.250 lei, pentru 
centru social de zi în comuna 
Negrilesti, judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru sprijinirea si 
imbunatatirea vietii sociale a 
comunei. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

634. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 150.000 lei, pentru  
reabilitarea si dotarea Centrului 
medical de permanenta Vladesti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  

Pentru a asigura servicii 
medicale de calitate centrul 
medical trebuie să îndeplinească 
condiţii corespunzătoare: o 
clădire solidă dotată cu 
echipamentele necesare pentru 
medicina primară, grup sanitar. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanţare. 
 

635. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 100.000 lei pentru  
constructia unei baze sportive 
multifunctionala in 
comunaVladesti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Find necesara pentru organizarea 
de competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură 
de care urmează să beneficieze 
intreaga comunitate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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636. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 50.000 lei pentru  
reactualizare proiect ”Modernizare 
drumuri comunale”,comuna 
Vlădeşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Vladesti îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

637. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 4.000.000 lei pentru 
realizarea investitiei de modernizare 
a drumurilor comunale din comuna 
Vlădeşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Vladesti îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
638. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 25.000 lei pentru  
reactualizarea proiectului 
„Colectare si transport deseuri” in 
comuna Vladesti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de stat prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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639. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 100.000 lei pentru  
intocmirea studiului de 
fezabilitate”Construire canalizare si 
statie de epurare in comuna 
Vladesti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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640. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 25.000 lei pentru  
intocmirea  studiului de 
fezabilitate”Construire si 
refunctionalizare  Camin cultural 
Vladesti”, Judeţul Galaţi  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
De acest camin cultural urmeaza 
sa beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
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obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
 

641. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 500.000 lei pentru 
realizarea investitiei”Construire si 
refunctionalizare Camin cultural 
Vladesti”, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
De acest camin cultural urmeaza 
sa beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
642. Anexa 3/15/02 cap 7001, 

grupa 51, art 02, alin 05 - 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii 
planurilor urbanistice 
generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 50.000 lei pentru 
Actualizarea Planului Urbanistic 
General al Comunei Vladeşti, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Necesitatea actualizării Planului 
Urbanistic General al comunei 
Vladesti. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 1. Suma prevăzuta pentru anul 
2009 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism  
este de 5,1 miloane lei, cu  28,88% 
mai mari decât în anul 2008. Suma 
este prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de către 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Ordonatorul principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 

- Nu se precizează sursa de 
finantare 

643. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1.400.000 lei pentru 
realizarea investiţiei”Consolidare 
mal stâng  parau Brăneşti”, comuna 
Vlădeşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea de inundatii care 
ar putea avea consecinte grave 
este necesara consolidarea 
malului stang al paraului 
Branesti 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei 
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644. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 30.000 lei pentru 
achizitionarea unei statii de 
amplificare si a retelei de difuzare 
comunala comuna Vlădeşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

In vederea bunei desfasurari a 
diverselor evenimente ce se 
petrec in comunitatea locala. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

645. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 200.000 lei pentru 
reamenajare fostei cazarme militare 
intrata în domeniul public, comuna 
Vlădeşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Folosirea spatiului in situatii de 
urgenta pentru spatiu de locuit a 
familiilor defavorizate din punct 
de vedere social. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

646. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1.000.000 lei pentru 
finalizarea investiţie”Construcţie 
alimentare cu apă”Vlădeşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
647. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 300 de mii pentru 
pietruirea drumului, strada Valea lui 
Manolache, 1 km, Odaia 
Manolache, Comuna Vînători, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor   publice  
îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară pietruirea 
drumului pe o distanta de 1 km 
in satul Odaia Manolache. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
648. Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 3000 mii lei pentru a 
alimentarea cu apă in satul Costi, 
comuna Vinatori, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
catitatea necesară de apă la 
standarde de calitate 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
649. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 800 mii lei pentru 
reabilitare 3 DCA , comuna 
Vinatori, Sat Costi, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor   publice  
îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
Tocmai de aceea este necesară 
reabilitarea drumului 3 DCA  
din  satul Costi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
650. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 3000 mii lei, pentru 
regularizare Vaii lui Manolache, Sat 
Odaia Manolache, comuna Vînători, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru evitarea inundatiilor care 
ar putea avea consecinte grave 
este necesara regularizarea „Vaii 
lui Manolache” din satul Odaia 
Monolache, comuna Vinatori. 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

651. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 11000 mii lei pentru 
canalizare şi alimentare cu apă, 
Odaia Manolache,comuna Vînători, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă si 
canalizare care să asigure 
gospodărilor cantitatea necesară 
de apă la standarde de calitate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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652. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 11000 mii lei, pentru 
extindere reţea electrificare in satele 
Vînători, Costi si Odaia Manolache, 
comuna Vinatori, judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilităţi publice 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

653. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 500 de mii lei pentru 
construcţia căminului cultural, Sat 
Odaia Manolache, comuna 
Vinatori,Judeţul Galaţi  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează 
să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 
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654. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
aprox. 100.000 lei, pentru 
efectuarea de trotuare pietonale în 
comuna şendreni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

La momentul actual situatia 
trotuarelor din comuna  sunt 
intr-o stare precară. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
655. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 lei, pentru finalizarea 
lucrărilor la sala de sport (utilităţi), 
comuna şendreni,Judeţul Galaţi  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sala  de sport urmează a servi 
elevilor  încadraţi la instituţiile 
de învăţămant din comuna. 
Aceasta este  necesara pentru 
buna desfăşurare a activităţii 
şcolare la orele de sport,  pentru 
organizarea de concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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656. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei de 600 
.000 lei , pentru extinderea reţelelor 
electrice în cartierele nou înfiinţate, 
comuna şendreni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilităţi publice.

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

657. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei in 
valoare de. 480.000 lei, pentru 
construirea bazei sportive 
multifuncţionale model tip II în 
comuna şendreni, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Aceasta baza sportiva fiind 
necesara 
pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură de 
care urmează să beneficieze 
comunitatea locala. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

658. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 80000 lei pentru 
introducerea sistemului de 
canalizare apă potabilă si asfaltarea 
a  2 drumuri în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, 
este necesară şi asfaltarea 
drumurilor  pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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659. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 630 mii lei, pentru 
realizarea unei baze sportive 
multifuncţionale în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive în 
comună. 
Fiind necesara pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

660. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 610 mii lei, pentru 
realizarea unui  parc primărie nouă, 
în comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea 
de noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 

661. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 250 mii lei, pentru 
realizare şanţurilor dalate pe 
drumurile DCP2 şi DCP3, în 
comuna  Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Şanţurile existente se află într+o 
stare precată 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
662. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 700 mii lei, pentru 
realizarea unui  sediu de primărie 
nouă, în comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediilor în care 
îşi desfăşoară activitatea  
primăria nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii: grupuri 
sanitare improprii, disconfort 
cauzat de insuficienţa surselor de 
căldură.  Astfel, este necesară 
constuirea unui nou  sediu  
pentru obţinerea unor rezultate 
mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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663. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1350  lei, pentru 
realizarea unui  strat asfaltic pe 
drumurile DCP2 şi DCP3, în 
comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumrilor 
comunale DCP2 si DCP3  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea 
pietonilor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

664. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 2000 lei, pentru realizare 
Centru Cultural, în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
665. Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 38 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 300 mii lei, pentru 
renovarea dispensarului uman în 
comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie renovat  
astfel, oferind beneficiarlor 
condiţii optime. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece lucrarile 
de renovare propuse nu sunt de 
competenta sau in domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administratiei si Internelor (sunt de 
competenta administratiei publice 
locale). 
Totodata, potrivit art.138, alin.(5) 
din constitutia romaniaiei „nicio 
cheltuiala bugetara nu poate fi 
aprobata fara stabilirea sursei de 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finantare” 

666. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 700 mii lei, pentru 
realizarea unui  sediu pentru paza 
comunitară în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unui sediu pentru 
paza comunitara  în comună. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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667. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1000 mii lei, pentru 
pietruirea drumurilor intravilan nou 
în comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Cuza – Voda  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

668. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 100 mii lei, pentru 
achiziţionarea de  mobilier primărie 
în comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului în care 
îşi desfăşoară activitatea  
primăria   nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii 
administratiei publice locale. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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669. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 100 mii lei, pentru 
achiziţionarea de  mobilier şcoală în 
comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea actuală a sediului 
 în care îşi desfăşoară activitatea  
scoala    nu oferă angajaţilor si 
elevilor condiţiile necesare 
pentru buna desfăşurare a 
activităţii. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

670. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 50 mii lei, pentru 
achiziţionare mobilier grădiniţă în 
comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Starea actuală a sediului 
 în care îşi desfăşoară activitatea  
gradinita din comuna Cuza – 
Voda,   nu oferă angajaţilor si 
prescolarilor  condiţiile necesare 
pentru buna desfăşurare a 
activităţii. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

671. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 610 mii lei, pentru 
realizarea unei baze sportive 
multifuncţionale tip II, comuna 
Drăguşeni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programul de dezvoltare al 
infrastructurii unor baze sportive 
din spaţiul rural. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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672. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 900 mii lei pentru 
reparaţii capitale, Centru pentru 
situaţii de urgenţă în comuna 
Drăguşeni, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Clădirea se află într-o stare 
degradantă 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

673. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 680 mii lei, pentru 
construire sistem public de 
alimentare cu apă în comuna 
Oancea, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Investiţie în derulare în baza OG 
7/2006 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

674. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei,  pentru reabilitare străzi 
comunale în comuna Oancea, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie propusă a se realiza cu 
fonduri de la bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
675. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1 
milion lei,  pentru construirea unui 
pod din beton armat , peste pârâul 
Valea Oancei, comuna Oancea, 
judetul Galati  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie propusă a se realiza cu 
fonduri de la bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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676. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sume de 420 
mii lei, pentru construirea unei  
baze sportive tip II în comuna 
Oancea, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie aprobată prin OG 7 / 
2006 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

677. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 750 
mii lei pentru întreţinere drumuri 
comunale (completarea stratului de 
suport prin împietruire ) pe o  
lungime de 2570 m in comuna 
Oancea,Judetul Galati. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Investiţie nefinalizată Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
678. Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 38 

Se propune alocarea sumei 4000000 
lei, pentru reabilitare şi consolidare 
spital, comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la acest spital face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
acestuia. Tocmai de aceea, 
acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător), astfel oferind 
beneficiarilor condiţiile optime. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece lucrarile 
de reabilitare propuse nu sunt de 
competenta sau in domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administratiei si Internelor (sunt de 
competenta administratiei publice 
locale). 
Totodata, potrivit art.138, alin.(5) 
din Constitutia Romaniaiei „Nicio 
cheltuiala bugetara nu poate fi 
aprobata fara stabilirea sursei de 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finantare” 

679. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
2400000 lei, pentru reabilitarea şi 
extinderea Căminului Cultural din 
comuna Nicoreşti, , Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiectul are realizat studiul de 
fezabilitate si expertiza tehnică. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite. 
 

680. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei 800000 
lei, pentru podeţ Coasta Lupei L= 8 
m peste Valea Lupei, comuna 
Nicoreşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiectul are realizate 
documentele de proiectare PT si 
DE. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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681. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei 1200000 
lei, pentru refacerea podului de 
beton armat peste pârâul Valea Rea, 
comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiectul are realizate 
documentatia de proiectare si 
anume, studiul de fezabilitate, 
documentatia de avize si  CU. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

682. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 
2000000 lei, pentru amenajarea 
unui ştrand în comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru activităţi recreativ 
sportive 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

683. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 
6000000 lei, pentru construirea unui 
sediu pentru situaţii de urgenţă (300 
mp), dotări (ambulanţă, maşină 
descarcerare, echipamente de prim 
ajutor ) si Adăposturi pentru 
sinistraţi în comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenta unui astfel de sediu 
pentru situatii de urgenta. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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684. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei 
12000000 lei, pentru regularizarea 
Pârâului Valea Rea comuna 
Nicoreşti, judeţul Galaţi  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru prevenirea inundaţiilor  Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 

685. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei 800000 
lei, pentru alimentarea cu apă în 
satul Dobrineşti, comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
686. Anexa 3/15/02, cap 5001, 

grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei 6800000 
lei, pentru modernizarea DC 72 (5.2 
km) comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Proiectul are realizat 
documentatia pentru studiul de 
fezabilitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 



  573 

Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
687. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei 5200000 
lei, pentru sistemul ecologic de 
gestionare economică a deşeurilor 
menajere în comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Proiectul are realizat 
documentatia pentru studiul de 
fezabilitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de stat prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

688. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei 5200000 
lei, pentru reabilitare drum sătesc 
671 comuna Nicoreşti , Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiectul are realizat 
documentatia pentru studiul de 
fezabilitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
689. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 
8000000 lei, pentru regularizare 
pârâu Valea Lupei comuna 
Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru prevenirea inundaţiilor Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
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690. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Anexa 7 Sume 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2009, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 
1200000 lei, pentru amenajare piaţa 
agroalimentară comuna Nicoreşti , 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiectul are realizat 
documentatia pentru studiul de 
fezabilitate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

691. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
334,58 lei, pentru construirea unui  
pod din beton armat L7 în zona 
Bazu , comuna Tepu, Judetul 
Galati. 
 
Autori:  

Pentru evitarea inundatiilor care 
ar putea avea consecinte grave 
este necesara construirea unui 
pod in zona Bazu. 
Proiect in derulare. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

692. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
2767,310 lei, pentru dezvoltarea 
infrastructurii tehnico – edilitare în 
comuna Ţepu (pod din beton armat 
peste pârâul Berheci şi punte 
pietonală în zona Râpa Morii peste 
pârâul Berheci); în comuna Ţepu, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de utilităţi publice.
Proiectul este in derulare. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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693. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009, Capitolul I, 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e - 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
9863,509 lei, pentru reţea de 
canalizare în comuna Ţepu, Judeţul 
Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea tuturor 
gospodariilor conditii de viata 
mai bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare. 
Proiect in derulare. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

694. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru construcţie 
cămin cultural în comuna 
Platoneşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite. 
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695. Anexa 6 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu 
300000 lei pentru reabilitare 
drumuri în comuna Platoneşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor   comunale  
îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară pietruirea şi 
asfaltarea asfaltarea drumurilor 
comunale, 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

696. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
1400000 lei pentru construcţie sală 
de sport în comuna Platoneşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

697. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
1100000 lei pentru introducerea 
sistemului de canalizare în comuna 
Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

698. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului Mediului a sumei  de  
150000 lei pentru închidere 
platformă gunoi în comuna Gura 
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  

Conform normelor Uniunii 
Europene in vigoare există 
obligativitatea  sa  fie executată 
aceasta lucrare . 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

699. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
110000 lei pentru construcţie 
podeţe în comuna Gura Ialomiţei, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru a asigura accesul 
locuitorilor pe întreg teritoriul 
localităţii, este necesară 
construcţia şi reabilitarea  
podurilor şi podeţelor. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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700. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
3000000  lei pentru introducerea 
sistemului de canalizare – proiect 
integrat in comunele  Mihail 
Kogălniceanu, Gura ialomiţei şi 
Giurgeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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701. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
1150000 lei pentru introducerea 
sistemului de canalizare in comuna 
Giurgeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

702. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
400000 lei pentru înfiinţare stadion 
comunal tip I din comuna Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

703. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului Mediului a sumei de  
400000 lei pentru închiderea rampei 
de gunoi din comuna Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Conform normelor in vigoare ale 
Uniunii Europene există 
obligativitatea  sa  fie executată 
aceasta lucrare . 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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704. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu 
400000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare drumuri 
comunale şi trotuare din comuna 
Giurgeni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

În anul 2009, în România, stat 
membru UE mai avem încă 
drumuri ca din sec. XVIII. În 
perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală. Astfel, este 
necesar continuarea finanţării 
reabilitării drumurilor locale. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

705. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu 
5624000  lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal 4; Ion Roată – V. 
Măcrişului din  comuna Ion Roată, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  

În anul 2009, în România, stat 
membru UE mai avem încă 
drumuri ca din sec. XVIII. În 
perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală. Astfel, este 
necesar continuarea finanţării 
reabilitării drumurilor locale. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

706. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
850000  lei pentru construcţie bază 
sportivă multifuncţională din  
comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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707. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
79000 lei pentru  introducere reţele 
de canalizare, in  comuna Ion 
Roată, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare, de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului 

708. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu 
450000  lei pentru  reabilitare 
dispensar uman Broşteni, comuna 
Ion Roată, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Asustenţa medicală în mediul 
rural trebuie să devină efectivă. 
Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător). 
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limita prevăzută 
pe anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputatilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

709. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
100000  lei pentru  extindere 
alimentare cu apă in  comuna Ion 
Roată, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

În perioada 2005-2008, s-au 
alocat sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare 
cu apă, canalizare, drumuri 
locale. Astfel, este necesar 
continuarea finanţării reabilitării 
reţelelor cu apă. 
 
: 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului 

710. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu 
1.053.000 lei pentru  demararea 
lucrărilor de infrastructură tehnico-
edilitară şi de drumuri pentru 

Trebuie încurajate proiectele 
care sunt menite să producă 
dezvoltarea oraşelor mici şi 
medii. 
Nu există înfrastructură în 
zonele industriale, la nivelul 
localităţii menţionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Senatului 
României pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 



  590 

 dezvoltarea zonelor industriale din 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Senatului României în 
limita prevăzută pe anul 2008 
 
 

acestei instituţii. 

711. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
286.000 lei pentru  Extinderea şi 
reabilitarea sistemelor de apă şi 
canalizare din munic.Urziceni, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

În perioada 2005-2008, s-au 
alocat sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare 
cu apă, canalizare, drumuri 
locale. Astfel, este necesar 
continuarea finanţării reabilitării 
reţelelor cu apă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

712. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
1.858.500 lei pentru modernizarea 
reţelelor de canalizare din 
municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Este necesară  introducerea 
sistemului de canalizare pentru a 
asigura localnicilor condiţii de 
viaţă  civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului 
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713. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu  
2.350.000  lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal 240, în municipiul 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

În anul 2009, în România, stat 
membru UE mai avem încă 
drumuri ca din sec. XVIII. În 
perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală. Astfel, este 
necesar continuarea finanţării 
reabilitării drumurilor locale. 
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limita prevăzută 
pe anul 2008 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camera 
Deputaţilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

714. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Se propune alocarea sumei de 
11.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a 
drumurilor comunale in comuna 
Armăşeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

În perioada 2005-2008, s-au 
alocat sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare 
cu apă, canalizare, drumuri 
locale. Astfel, este necesar 
continuarea finanţării reabilitării 
reţelelor cu apă. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

715. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
612840  lei pentru realizarea unei 
baze sportive cu teren de fotbal 
omologabil tip 1 din comuna 
Armăşeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului 
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716. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu  
1300000  lei pentru reabilitarea unui 
sector de drum comunal în lungime 
de 2,8 km. din comuna Armăşeşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestuia.  
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limita prevăzută 
pe anul 2008 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

717. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu  
400000  lei pentru modernizarea 
unui sector de drum de 2,5 km din 
comuna Armăşeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestuia.  
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Senatului 
României în limita prevăzută pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Senatului 
României pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

anul 2008 
 

718. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
1500000 lei pentru  introducere 
canalizare, oraş Tăndărei, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a 
staţiei de epurare.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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719. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului Mediului a sumei de 
100000 lei pentru  închiderea 
platformei de gunoi din comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Conform normelor Uniunii 
Europene in vigoare există 
obligativitatea  sa  fie executată 
aceasta lucrare . 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

720. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
1500000 lei pentru  demararea 
lucrărilor de pietruire a drumurilor 
locale din comuna Facăeni, judeţul 
Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

În anul 2009, în România, stat 
membru UE mai avem încă 
drumuri ca din sec. XVIII. În 
perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală. Astfel, este 
necesar continuarea finanţării 
reabilitării drumurilor locale. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  
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721. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu  
500000 lei pentru  demararea 
lucrărilor de modernizare şi 
extindere dispensar uman din 
comuna Facăeni, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Numărul mare de pacienţi 
înscrişi la cabinetul medical face 
aproape imposobilă desfăşurarea 
în bune condiţii a activiţii 
dispensarului uman. Tocmai de 
aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 
corespunzător), astfel oferind 
beneficiarilor condiţiile optime. 
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor în limita prevăzută 
pe anul 2008 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

722. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
2000000 lei pentru  demararea 
lucrărilor de extindere a reţelei de 
apă din Municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

În perioada 2005-2008, s-au 
alocat sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare 
cu apă, canalizare, drumuri 
locale. Astfel, este necesar 
continuarea finanţării reabilitării 
reţelelor cu apă. 
Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

care să asigure tuturor  
gospodăriilor   
 

completări prin Legea nr.71/2007 

723. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului Mediului a sumei de 
2000000 lei pentru  demararea 
lucrărilor de închidere groapă gunoi 
– program de ecologizare din 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Conform normelor UE in 
vigoare există obligativitatea  sa  
fie executată aceasta lucrare . 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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724. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Anexa 2, cap 5001, alin 04, 
Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 
500000 lei pentru  demararea 
lucrărilor de constructii de locuinţe 
sociale, din Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

În prezent, în Municipiul Feteşti 
există 4 blocuri în care siguranţa 
locatarilor este în pericol. De 
asemenea, exista un numar 
foarte mare de cereri de locuinte 
sociale.   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

725. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1000000  lei pentru  reabilitarea 
cămin cultural din Municipiul 
Feteşti, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite. 
 

726. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02, cap 5001, 
grupa 20, art 23 Prevenirea 
si combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 
1500000 lei pentru demarara 
lucrărilor de consolidare a malului  
Borcea din Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

In acest moment un numar mare 
de gospodarii se afla in pericol 
de prabusire datorita faptului că 
malul se erodează permanent. Se 
impune intervenţia urgentă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- lucrările pentru consolidarea 
malurilor la raurile aflate in 
administrarea Administratiei 
Nationale „Apele Romane” se 
finantează de la titlul „cheltuieli de 
capital”. La acest titlu este propusă 
suma de 300 milioane lei in bugetul 
Ministerului Mediului 
-Nu se precizează sursa de 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finantare 

727. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 - 
Programe multianuale de 
mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului Mediului a sumei de 
150.000 lei pentru demarara 
lucrărilor de închidere platformă 
gunoi şi amenajarea platformei 
după noile cerinţe din comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Conform normelor in vigoare 
există obligativitatea  sa  fie 
executată aceasta lucrare . 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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728. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
100.000 lei pentru demarara 
lucrărilor de înfiinţare bază sportivă 
multifuncţională Tip 2 din comuna 
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
etc 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

729. Ministerul dezvoltării 
regionale şi locuinţei 
Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea   sumei de 
399.201  lei pentru demarara 
lucrărilor de pietruire a străzilor din 
comuna Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

În anul 2009, în România, stat 
membru UE mai avem încă 
drumuri ca din sec. XVIII. În 
perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală. Astfel, este 
necesar continuarea finanţării 
reabilitării drumurilor locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
730. Legea bugetului de stat pe 

anul 2009 
Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Poziţia 23, judeţul Ialomiţa. 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ialomiţa cu  
700.000 lei pentru demarara 
lucrărilor de asfaltare a drumului 
comunal 51 din comuna Gheorghe 
Doja, judeţul Ialomiţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

În anul 2009, în România, stat 
membru UE mai avem încă 
drumuri ca din sec. XVIII. În 
perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală. Astfel, este 
necesar continuarea finanţării 
reabilitării drumurilor locale. 
 
Surse de finanţare:  
Diminuarea bugetului Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Deputaţilor în limita prevăzută 
pe anul 2008 

731. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei  
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Cod 15.70.01.2007109 - 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate  

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei din suma prevăzută 
pentru finanţarea obiectivului 
„Proiect alimentare cu apă şi 
canalizare”, com. Jilava jud. Ilfov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în curs de execuţie, 
pentru care  
s-a realizat deja studiul de 
fezabilitate. Este necesară 
continuarea lucrărilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale locuitorilor comunei Jilava. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 



  606 

şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
732. Anexa 3/15/29 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei  
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Cod 15.70.01.2007109 - 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei din suma prevăzută 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere reţea canalizare şi reţea 
de alimentare cu apă”, com. Moara 
Vlăsiei, jud. Ilfov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în curs de execuţie, 
fiind necesară continuarea 
lucrărilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale locuitorilor comunei Moara 
Vlăsiei. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

733. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei  
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Cod 15.70.01.2007109 - 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Extindere 
reţea alimentare cu apă”, com. 
Gruiu, jud. Ilfov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în curs de execuţie, 
fiind necesară continuarea 
lucrărilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale locuitorilor comunei Gruiu. 
 
 
 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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734. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei  
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Cod 15.70.01.2007109 - 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Extindere 
reţea canalizare”, com. Chitila, jud. 
Ilfov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 
 

Obiectiv în curs de execuţie, 
fiind necesară continuarea 
lucrărilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale locuitorilor comunei Chitila. 
 
 
 
 
 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 



  610 

cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

735. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei  
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Cod 15.70.01.2007109 - 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 
12.000 mii lei din suma prevăzută 
pentru finanţarea obiectivului 
„Extindere staţie de epurare şi reţea 
de canalizare”, oraşul Buftea, jud. 
Ilfov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în curs de execuţie, 
fiind necesară continuarea 
lucrărilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale locuitorilor oraşului Buftea 
 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

736. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei  
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Cod 15.70.01.2007109 - 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 6.000 
mii lei din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Reţea de 
canalizare”, comuna Ciolpani, jud. 
Ilfov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în curs de execuţie, 
fiind necesară continuarea 
lucrărilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale locuitorilor comunei 
Ciolpani 
 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

737. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei  
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Cod 15.70.01.200101  

Se propune alocarea sumei de 
40.000 mii lei din suma prevăzută 
pentru finanţarea obiectivului „ 
Complex Sportiv Olimpic”, oraşul 
Otopeni, jud. Ilfov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în curs de execuţie, 
fiind necesară continuarea 
lucrărilor în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 
ale locuitorilor oraşului Otopeni  
 

Se propune respingerea întrucât:    

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Menţionăm că în programul de 
investiţii aferent Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  
nu există fişa Cod 15.70.01.200101 
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738. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009, 
poziţia 12 - Călăraşi 
 
Se propune alocarea sumei de 115 
mii lei din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului «Centru 
comunitar Obor nou», mun. 
Călăraşi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii  de 
servicii publice 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

739. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 

Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, Servicii şi 
Dezvoltare publică 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 

Îmbunătăţirea infrastructurii  
sstradale, de utilităţi şi servicii 
publice 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
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cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

tratare a apei potabile  şi a apei 
uzate (Anexa 3/15/29) 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare”, 
mun. Călăraşi cu suma 6.830 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
740. Anexa 6 

Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale - Poziţia 12 – Judeţul 
Călăraşi 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului 
„Îmbunătăţirea calităţii drumului pe 
Prel. Bucureşti, tronson limita 

Îmbunătăţirea infrastructurii  
sstradale, de utilităţi şi servicii 
publice 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 



  615 

administrativă a mun. Călăraşi – B-
dul Republicii (parte de reţelei 
transfrontaliere de transport 
Călăraşi – Silistra”, mun. Călăraşi 
cu suma de 750 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

741. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 04 – Porgramul 
pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
04 – Porgramul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Sală 
polivalentă”, mun. Călăraşi cu suma 
de 5.700 mii lei. 
 
Autori:  

Finanţarea acestui obiectiv poate 
duce la o îmbunătăţire a 
condiţiilor de dezvoltare 
culturală  şi sportivă. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Suma prevăzuta pentru anul 2009 
la programul pentru constructii sali 
de sport este de 352.000 mii lei. 
Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  
 

Nu se precizează sursa de finantare 

 

742. Anexa 3/01/01 – 
Administraţia Prezidenţială 
Capitol 5000 – venituri 
Total general 

Se propune diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de la 
48.817 mii lei (propuneri 2009) la 
33.297 mii lei (execuţie preliminată 
2008) 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  

Nu se justifică creşterea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în anul 2009 cu 
46,61% faţă de 2008, fiind una 
dintre cele mai mari creşteri 
prognozate. În contextul crizei 
economice şi a unui buget de 
austeritate impus ordonatorilor 
principali de credite, considerăm 
că şi Administraţia Prezidenţială 
îşi poate finanţa acţiunile şi 
invstiţiile  în limitele bugetului 
anului 2008 – execuţie 
preliminată. Surplusul ar putea fi 
utilizat împreună cu alte surse, 
spre exemplu, pentru majorarea 
punctului de pensie la 45% din 
salariul mediu pe economie 
prognozat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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743. Anexa 3 /03 
Camera Deputaţilor 
Capitol 5000 – venituri 
Total general 

Se propune diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de la 
314.042 mii lei (propuneri 2009) la 
255.273 mii lei (execuţie 
preliminată 2008) 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Nu se justifică o creştere de 
23,02%  a bugetului Camerei 
Deputaţilor faţă de 2008. Se 
poate prevedea o creştere de cel 
mult 5% în raport cu inflaţia, 
având în vedere obiectivele de 
investiţii ale instituţiei, iar 
surplusu poate fi utilizat pentru 
infrastructura din mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
De asemenea bugetul Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 a fost 
aprobat in conformitate cu 
prevederile art. 64 (1) din 
Constitutia Romaniei revizuita. 
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744. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Art. 4, alin. e) – Legea bugetului de 
stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 
Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru proiectul “ 
Alimentare cu apa potabila in 
localitatile Ghermanesti si Rasesti”,  
com. Dranceni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

745. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 485 
mii lei pentru proiectul “Amenajare 
Baza sportiva  ”sat Ghermanesti,  
com. Dranceni, jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 



  619 

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

746. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 2.800 
mii lei pentru proiectul “Alimentare 
cu apa si amenajare de poduri si 
podete in localitatile Stanilesti, 
Budu Cantemir, Bogdana Voloseni, 
Chersacosu, Saratu si Poganesti, 
comuna Stanilesti, judetul Vaslui”   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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747. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 617 
mii lei pentru proiectul “Realizare 
baza sportiva cu teren de fotbal 
omologat tip I ”  comuna Stanilesti, 
jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

748. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 2.859 
mii  lei pentru proiectul “Amenajare 
poduri si podete in localitatea 
Suletea si alimentare cu apa in 
localitatile Jigalia si Rascani ” com. 
Suletea, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

749. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 720 
mii lei pentru proiectul “Aductiune 
cu apa in satele Horoiata, Hupca, 
Untesti, Ulea si Bogdanesti ” com. 
Bogdanesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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750. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 890 
mii lei pentru proiectul “Poduri in 
constructie in satele Visinari, 
Corlatesti si Bogdanesti”  com. 
Bogdanesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

751. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.130 
mii lei pentru proiectul “Alimentare 
cu apa in satele Dodesti si Urdesti si 
construirea de poduri si podete in 
comuna Dodesti”, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

752. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.400 
mii lei pentru proiectul  „Realizarea 
retelei de alimentare cu apa potabila 
din satul Buhaesti”,  com. 
Vulturesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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753. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 655 
mii lei pentru proiectul “Baza 
sportive cu teren de handbal 
omologabil tip II”, com. Vulturesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

754. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 581 
mii lei pentru proiectul “ Construire 
Baza sportive in localitatea Rafaila 
”  com. Rafaila, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

755. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.359 
mii lei pentru proiectul “ 
Alimentare cu apa si pod beton 
peste paraul Sacovat, comuna 
Todiresti”, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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756. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 483 
mii  lei pentru proiectul “Baza 
sportive in localitatea Todiresti ”  
com. Todiresti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

757. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru proiectul “Extinderea 
retelei de aductiune apa”  com. 
Vetrisoaia, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

758. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 525 
mii lei pentru proiectul “ Baza 
sportiva ”  com. Vetrisoaia, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

759. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 3.500 
mii lei pentru proiectul “ Poduri, 
podete, punti pietonale” com. 
Vetrisoaia, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

760. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 342 
mii lei pentru proiectul 
“Modernizare baza sport si 
agrement  ”, oras Murgeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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761. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 817 
mii lei pentru proiectul “Alimentare 
cu apa satele Schineni si Sarateni ”, 
oras Murgeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 

762. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 210 
mii  lei pentru proiectul “ Poduri si 
podete casetate Schineni si 
Sarateni”, oras Murgeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

763. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 330 
mii  lei pentru proiectul “ 
Alimentare cu apa sat Floreni ” , 
oras Murgeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

764. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 704 
mii lei pentru proiectul “ 
Alimentare cu apa Blagesti ”, com. 
Blagesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

765. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru proiectul “Alimentare 
cu apa si amenajare poduri si podete 
in satele Iana, Halaresti si Vadurile” 
, com. Iana, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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766. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 924 
mii lei pentru proiectul “ 
Alimentare cu apa in localitatile 
Balteni si Balteni Deal si amenajare 
poduri si podete in localitatile 
Balteni Deal  si Chetresti”, com. 
Balteni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

767. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.400 
mii lei pentru proiectul ”Constructie 
2 poduri si aductiune de apa” ,  
com. Bacesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

768. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei pentru proiectul ”Aductiune 
cu apa si canalizare” ,  com. 
Cozmesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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769. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 970 
mii lei pentru proiectul „Alimentare 
cu apa a localitatilor Arsura si 
Pihnesti” ,  com. Arsura, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

770. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 510 
mii lei pentru proiectul „Amenajare 
baza sportive in loc. Arsura”  ,  
com. Arsura, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

771. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 769 
mii lei pentru proiectul „Poduri, 
punti pietonale si podete in com. 
Berezeni” , jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

772. Anexa 7 – Legea bugetului 
de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 – poziţia 39 
Vaslui 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009, 
poziţia 39 - Vaslui 
 
 
Se propune alocarea sumei de 2.000 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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mii lei pentru mun. Husi ,jud. 
Vaslui , în vederea finanţării 
obiectivului „Modernizarea 
infrastructură stradală”, din suma 
prevăzută pentru jud.Vaslui. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

773. Anexa 7 – Legea bugetului 
de stat  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 – poziţia 39 
Vaslui 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009, 
poziţia 39 - Vaslui 
 
Se propune alocarea sumei de 1.054 
mii lei pentru proiectul “Construire 
cabinete medicale grupate medicina 
de familie, cladire C.T., put forat, 
fosa septica, imprejmuire in satul 
Rasesti” com. Dranceni, jud. Vaslui 
 
Autori:  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

774. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 43 – Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Anexa Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin. 
43 – Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 
Se propune alocarea sumei de 680 
mii lei pentru proiectul “ Extindere 
retea electrica joasa tensiune in 
comuna Stanilesti, jud. Vaslui” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

775. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 43 – Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 190 
mii lei pentru proiectul “Extindere 
retea electrica in satele Todiresti, 
Dragesti, Viisoara ”, com. Todiresti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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776. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 43 – Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 220 
mii lei pentru proiectul „Extindere 
retele electrice” ,  com. Cozmesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

777. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 43 – Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 130 
mii lei pentru obiectivul 
„Dezvoltare iluminat public”, com. 
Berezeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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778. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 2.200 
mii lei pentru proiectul “ Reabilitare 
si modernizare drumuri satesti in 
satele Epureni si Valea Grecului ” 
com. Duda Epureni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
779. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 1.565 
mii lei pentru proiectul “ Reabilitare 
strada principala din DJ – 248 - sala 
de sport sat Ghermanesti si drum 
satesc Cimitir – Centru de asistenta 
sociala Rasesti” com. Dranceni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
780. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei pentru proiectul „Reabilitare 
str. Şara, cartier Corni”, mun. Huşi, 
jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 



  643 

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
781. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 490 
mii lei pentru proiectul  Drum si 
pod – zona “ Cain” ,com. Suletea, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
782. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru  “Pietruire drumuri 
comunale ”  com. Bogdanesti, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
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consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
783. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul “ 
Modernizare drumuri comunale ” 
com. Ivesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
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suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
784. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 1.900 
mii lei pentru Modernizare drumuri 
comunale, com. Dodesti, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
785. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 

Se propune alocarea sumei de 430 
mii lei pentru proiectul “ Reabilitari 
drumuri satesti”, com. Pochidia, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
786. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru proiectul “Întretinere 
drumuri comunale si satesti”, com. 
Pochidia, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  
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787. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru – Reabilitare drumuri 
comunale si satesti – pietruire, com. 
Vulturesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

788. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 409 
mii lei pentru proiectul “ Construire 
strazi nr. 27 si 33 in localitatea 
Rafaila ” com. Rafaila, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
789. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 3.433 
mii lei pentru proiectul “Asfalatare 
drum Carja ”, oras Murgeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
790. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 2.500 
mii lei pentru proiectul “ Asfaltare 
strazi”, oras Murgeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
791. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 365 
mii lei pentru proiectul “ Pietruire 
DC 64 Blagesti - Sipeni”, com. 
Blagesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
792. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul „Reparatii, 
intretinere, reprofilare drumuri 
satesti, drumuri comunale, drumuri 
de exploatare”,  com. Balteni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
793. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul  „Reabilitare 
drumuri comunale si satesti” ,  com. 
Cozmesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
794. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul „Pietruirea 
drumurilor satesti,  com. Ibanesti”, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
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 Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
795. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 

Se propune alocarea sumei de 610 
mii lei pentru proiectul „Lucrari de 
pietruire DC 116 Osesti – Padureni” 
,  com. Osesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
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asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
796. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 1.876 
mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare drumuri satesti in 
comuna Arsura  ( pod Talanca)”, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  
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797. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 512 
mii  lei pentru obiectivul 
„Reabilitare drumuri comunale”, 
com. Berezeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

 

798. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 355 
mii lei pentru obiectivul „Pietruire 
si intretinere drumuri satesti”, com. 
Berezeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
799. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, Servicii şi 
Dezvoltare publică 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile  şi a apei 
uzate (Anexa 3/15/29) 
 
Se propune alocarea sumei de 490 
mii lei pentru proiectul “Canalizare 
si statie de epurare sat Suletea ”, 
com. Suletea, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
800. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 490 
mii lei pentru proiectul “Alimentare 
cu apa, canalizare si statie de 
epurare sat Fedesti ”  com. Suletea, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 



  665 

cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

801. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 680 
mii lei pentru proiectul „Aductiune 
apa in satul Ibanesti”,  com. 
Ibanesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

802. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul „Extindere 
aductiune apa Berezeni – Musata”,  
com. Berezeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

803. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 594 
mii lei pentru proiectul „Alimentare 
cu apa, sat Buda”,  com. Osesti, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 
 
 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

804. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 
 

Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - 
 
Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru proiectul “ Construire Cămin 
Cultural Ghermanesti” com. 
Dranceni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 
805. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul „Reabiltare 
Camin Cultural “Georgeta Ioan”,  
com. Ivesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 



  671 

806. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru proiectul “Constructie 
Camin Cultural Tatomiresti”, com. 
Pogana, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
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obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 
807. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul 
„Reabilitarea si modernizarea a 
doua camine culturale”, com. 
Vulturesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 
808. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru proiectul “Sediu Casa 
de Cultura Carja”, oras Murgeni, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
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tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 

809. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru Constructie Camin 
Cultural Balteni, com. Balteni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 
810. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 390 
mii lei pentru proiectul „Reabilitare 
Camin Cultural satul Minzati”,  
com. Ibanesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



  677 

  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 



  678 

811. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 955 
mii lei pentru proiectul „Reabilitare 
Camin Cultural in loc. Fundatura,  
com. Arsura”, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
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obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 
812. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a 
apelor  
 

Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Porgrame multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 
Se propune alocarea sumei de 160 
mii lei pentru proiectul  „Amenajare 
si inchidere platforme de gunoi”, 
com. Berezeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

813. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a 
apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 143 
mii lei pentru proiectul “Sistem de 
colectare selectiva a deseurilor 
menajere in comuna Stanilesti”, jud. 
Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 
finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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814. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a 
apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru proiectul “ Stabilizare 
terenuri si impaduriri” com. 
Pochidia, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit art.13, din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu din acest fond se finanteaza 
l ucrări de  reconstrucţie ecologică 
şi gospodărire durabilă a pădurilor; 
Ptrivit art.13, din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru Mediu, 
analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac în 
conformitate cu prevederile 
manualului de operare al Fondului 
pentru mediu; 
 Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
 

815. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Art. 4, alin. e) - Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural 
 
Se propune alocarea sumei de 1800 
mii RON din suma prevazută pentru 
continuarea proiectului de investitii 
“Alimentare cu apa comuna 
Bunesti”, jud. Brasov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Obiectivul a fost finantat prin 
O.G. 7/2006 si suspendat cau 
urmare la lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in 
proportie de 70%. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

816. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 
15000 mii RON din suma prevăzută 
pentru demararea proiectului de 
investitii “Alimentare cu apa sat 
Arini si canalizare in comuna 
Maierus”, jud. Brasov 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiectul a fost aprobat prin 
O.G. 7/2006 dar nu a fost 
finantat. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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817. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 2200 
mii RON din suma prevazută pentru 
continuarea proiectului de investitii 
“Sistem de canalizare in comuna 
Apata”, jud. Braşov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectivul a fost finantat prin 
O.G. 7/2006 si suspendat cau 
urmare la lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in proprtie 
de 70%. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

818. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii RON din suma prevazute pentru 
continuarea proiectului de investitii 
“Sistem de alimentare cu apa”  in 
satul Vladeni - comuna Dumbravita, 
jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Obiectivul a fost finantat prin 
O.G. 7/2006 si suspendat ca 
urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in 
proportie de 70%. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

819. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii RON din suma prevăzută pentru 
continuarea proiectului de investitii 
“Sistem de alimentare cu apa  in 
satul Vladeni -comuna 
Dumbravita”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectivul a fost finantat prin 
O.G. 7/2006 si suspendat ca 
urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in 
proportie de 70%. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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820. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 3200 
mii RON din suma prevăzutăpentru 
proiectul de investitii “Retea de 
canalizare si statie de epurare in 
satele Grid si Parau din comuna 
Parau”, jud. Braşov 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectivul a fost finantat prin 
O.G. 7/2006 si suspendat ca 
urmare a lipsei finantarii. 
Proiectul este realizat in 
proportie de 70%. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

821. Anexa 7 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009, 
poziţia 8 - Constanţa 
 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei din suma prevăzută pentru 
jud. Braşov pentru finantarea 
obiectivului “Sediu nou primarie”, 
comuna Feldioara, jud. Braşov 
 

Actualul sediu al primariei 
comunei Feldioara este 
impropriu si este imposibila 
reabilitarea acestuia. Primaria 
dispune de terenul necesar 
noului sediu. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

822. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Sistem de 
alimentare cu apa si canalizare in 
comuna Jibert”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Comuna Jibert nu are acces la 
apa curenta si sistem de 
canalizare.  

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
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15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
823. Anexa 3/15/29 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Sistem de 
scurgere apa si drenaje in zona 
cetatii medievale sat Mercheasa, 
comuna Homorod”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrarile sunt strict necesare, 
zona fiind situata lanaga Biserica 
evanghelica, zona de interes 
turistic din centrul satului 
Mercheasa. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
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tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
824. Anexa 3/15/29 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Retea de 
canalizare si statie de epurare in 
comuna Augustin”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Comuna Augustin nu are acces 
la un sistem de canalizare.  

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

825. Anexa 3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Sistem de 
alimentare cu apa in satele Crizbav 
si Cutus  si sistem de colectare ape 
uzate si statie de tratare in satul 
Crizbav din comuna Crizbav”, jud 
Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Comuna Crizbav nu are acces la 
apa curenta si sistem de 
canalizare.  

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

826. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Reparatii 
drumuri pietruite, strazi si trotuare 
in comuna Hoghiz”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Se contiunua lucrarile de 
reabilitare a retelei de drumuri, 
rigole si trotuare din comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
827. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Reparatii 
drumuri pietruite, strazi si trotuare 
in comuna Racos”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Se contiuna lucrarile de 
reabilitare a retelei de drumuri, 
rigole si trotuare din comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
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listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
828. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Reparatii 
drumuri pietruite, strazi si trotuare 
in comuna Comana”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Se contiunua lucrarile de 
reabilitare a retelei de drumuri, 
rigole si trotuare din comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 

829. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Reparatii 
drumuri pietruite, strazi si trotuare 
in comuna Ticus”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Se contiunua lucrarile de 
reabilitare a retelei de drumuri, 
rigole si trotuare din comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
830. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Reparatii 
drumuri pietruite, strazi si trotuare 
in comuna Soars”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Se contiunua lucrarile de 
reabilitare a retelei de drumuri, 
rigole si trotuare din comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
831. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Reparatii 
drumuri pietruite, strazi si trotuare 
in comuna Cincu”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Se contiunua lucrarile de 
reabilitare a retelei de drumuri, 
rigole si trotuare din comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
832. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Reparatii 
drumuri pietruite, strazi si trotuare 
in comuna Ormenis”, jud Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Se contiunua lucrarile de 
reabilitare a retelei de drumuri, 
rigole si trotuare din comuna.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
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interes local clasate   
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
833. Anexa Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 32 – 
Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 

Se propune alocarea sumei de 1200 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de reabilitare termica a 
locuintelor colective din Orasul 
Rupea”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Se propune izolarea termica a 
blocurilor de locuinte din orasul 
Rupea. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    

 1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2009, pentru 
finantarea acestui program este 
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 Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

propusa suma de 147,53 milioane 
lei. Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale.  

 

834. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 32 – 
Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 

Se propune alocarea sumei de 5000 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de reabilitare termica a 
locuintelor colective din municipiul 
Codlea”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Se propune izolarea termica a 
blocurilor de locuinte din 
municipiul Codlea. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    

 1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2009, pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 147,53 milioane 
lei. Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe obiective 
de către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale.  
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835. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Art. 4, alin. e) -  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Apă şi 
canalizare”, com. Grădina cu suma 
de 400 mii ron, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

836. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Construire 
baza sportivă cu teren de fotbal tip 
1”, com. Istria cu suma de 600 mii 
ron, , jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

837. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Bază 
sportivă”, comuna Seimeni, jud. 
Constanţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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838. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii ron  din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Proiect pod 
Mioriţa”, comuna Ciobanu, , jud. 
Constanţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

839. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
12.000 mii ron  din suma prevăzută 
pentru finanţarea obiectivului 
„Alimentare cu apă şi canalizare 
menajeră în localităţile Stupina, 
Gălbiori, Crucea”, comuna Crucea, 
, jud. Constanţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

840. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Bază 
sportivă cu teren fotbal tip I”, 
comuna Crucea,, jud. Constanţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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841. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 5000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Extindere 
reţea de apă potabilă şi canalizare”, 
comuna Cuza-Vodă, , jud. 
Constanţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

842. Anexa 7 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009, 
poziţia 14 - Constanţa 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului «Sediu nou 
Primărie», comuna Horia. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

843. Anexa 7 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Anexa 7 – poziţia 14, jud. 
Constanţa 
 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii ron din suma prevăzută pentru 
reabilitarea obiectivului «Dispensar 
şi farmacie», comuna Cheia, satul 
Grădina. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

844. Anexa 7 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 

Anexa 7 – poziţia 14, jud. 
Constanţa 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul «Reabilitare dispensar», 
comuna Crucea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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845. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 43 – Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Anexa Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin. 
43 – Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul «Modernizarea 
sistemului de iluminat public», 
comuna Istria, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
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846. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 43 – Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul «Introducerea reţelei 
electrice în cartierul nou», comuna 
Săcele, jud. Constanţa.. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

847. Anexa Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
– Anexa 3/19/02 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 01, alin. 43 – Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 80 
mii ron din suma prevăzută  pentru 
obiectivul «Reabilitare şi extindere 
iluminat public», comuna Crucea, 
jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 
Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 
 

848. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul «Pietruire drumuri de 
pământ în intravilanul comunei 
Corbu», comuna Corbu, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
849. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul « Amenajare trotuare », 
comuna Ciobanu, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
850. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul «Pietruire străzi, plombe 
şi alei pietonale», comuna Mihail 
Kogălniceanu, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
851. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul « Reabilitare bazin înot», 
oraşul Medgidia, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, 
potrivit căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

2. Obiectivul poate fi finatat in 
cadrul programului Bazine de inot 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

prevazut in bugetul MDRL. Pentru 
anul 2009 este propusa suma de 
115 milioane lei. Suma este 
prevazuta in pozitie globala si se 
repartizeaza pe obiective de 
ordonatorul principal de credite. 

 
852.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Dotări 
cămine culturale Istria si Nuntasi”, 
com. Istria, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  
 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
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- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 

 
853. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finalizarea obiectivului «Cămin 
Cultural », comuna Grădina, satul 
Cheia, jud. Constanţa. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002. 
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854. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 05 
Finanţarea elaborării si/sau 
actualizării planurilor 
urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism  
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
05 
Finanţarea elaborării si/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism  
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută  pentru 
obiectivul «Servicii de proiectare 
urbanism şi alte servicii de 
consultanţă PUG, PUZ», comuna 
Ghindăreşti, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 1. Suma prevăzuta pentru anul 
2009 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism  
este de 5,1 miloane lei, cu  28,88% 
mai mari decât în anul 2008. Suma 
este prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

855. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, Servicii şi 
Dezvoltare publică 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile  şi a apei 
uzate (Anexa 3/15/29) 
 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Statie de 
epurare si retele exterioare de 
canalizare”, com. Istria cu suma de 
1.000 mii ron, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

856. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Reabilitare 
sistem apă Vadu Oii”, oraşul 
Hârşova, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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857. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Reabilitare 
apă şi canal Hârşova”, oraşul 
Hârşova. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

858. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Sistem de 
canalizare”, comuna Lumina, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

859. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Extindere 
reţea de alimentare cu apă”, comuna 
Corbu, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

860. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Sistem de 
canalizare”, comuna Seimeni, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

861. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Sistem de 
canalizare”, comuna Ciobanu, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 



  724 

cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

862. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Reabilitare 
şi modernizare sisteme alimentare 
cu apă, loc. Băltăgeşti”, comuna 
Crucea, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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863. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Sistem de 
alimentare cu apă”, comuna 
Ghindăreşti, jud. Constanţa.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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864. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Reţea de canalizare”, 
com. Săcele, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

865. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Cap. 70.01 – Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare 
publică 
Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum 
şi a staţiilor de tratare a apei 
potabile  şi a apei uzate 
(Anexa 3/15/29) 

Se propune alocarea sumei de 4000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa si 
canalizare menajera” oraşul 
Medgidia, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

866. Anexa 6 – Legea Bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale - Poziţia 14 – Judeţul 
Constanţa 
 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului 
„Reabilitare drumuri şi construire 
trotuare”, com Grădina cu suma de 
400 mii ron. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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867. Anexa 6 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale - Poziţia 14 – Judeţul 
Constanţa 
 
Se propune alocarea sumei de 3500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Modernizare şi asfaltare 
drumuri comunale”, com. Lumina. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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868. Anexa 6 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune alocarea sumei de 3500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Asfaltare drumuri 
comunale”, com. Săcele, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

869. Anexa 6 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Modernizare şi asfaltare 
drumuri comunale”, com. Seimeni, 
jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

870. Anexa 6 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune alocarea sumei de 8000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Modernizare şi 
reabilitare străzi”, oraşul Medgidia, 
jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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871. Anexa 6 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune alocarea sumei de 5000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Modernizare şi 
reabilitare străzi rurale”, com. 
Crucea, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

872. Anexa 6 – Legea bugetului 
de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune alocarea sumei de 5000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Modernizare şi 
reabilitare drumuri”, com. Cuza-
Vodă, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

873. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 04 – Porgramul 
pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
04 – Porgramul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 
 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului 
„Construcţie sala de sport Istria”, 
com. Istria cu suma de 1.000 mii 
ron., jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
874. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 04 – Porgramul 
pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului 
„Construcţie sala de sport Nuntaşi”, 
com. Istria cu suma de 1.000 mii 
ron. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 
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Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
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separate de ordonatorul principal de 
credite. 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
875. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 04 – Porgramul 
pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune alocarea  sumei de 500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Sala de 
sport Hârşova”, oraşul Hârşova, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
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 iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 
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876. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
Cap. 5001, Grupa. 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 04 – Porgramul 
pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Sala de 
sport şcolară”, com. Corbu, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
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separate de ordonatorul principal de 
credite. 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pentru 
Programul construire săli de sport 
prin proiectul de buget a prevăzut 
suma de 281.340 mii lei, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal de 
credite. 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
877. Ministerul Mediului 

Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
Porgrame multianuale de 
mediu şi gospodărire a 
apelor  

Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 14  
Porgrame multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 
Se propune alocarea sumei de 1.000 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea 
amendamentului intreucat: 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea programelor 
multinauale prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, de la bugetul 
de ststa prin bugetul MM se 



  744 

 mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Sistem de colectare 
selectiva a gunoaielor menajere 
Istria”, com. Istria, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanteaza si sisteme integrate de 
management al deseurilor; 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul “Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” 
este propusa suma de 245 mil. lei. 
Totodata, conform art.3 alin.(5) din 
OG nr.40/2006, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se aproba 
prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului, 
pe baza proiectelor prezentate  de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

878. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
Porgrame multianuale de 
mediu şi gospodărire a 
apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Reabilitare şi extindere 
Parc 1 Mai” oraşul Medgidia, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Guvernului. 

879. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
Porgrame multianuale de 
mediu şi gospodărire a 
apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Amenajare 
parc – teren sport”, comuna Crucea, 
jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
Alineatul “Porgrame multianuale 
de mediu şi gospodărire a apelor “ 
cuprinde sumele aferente aplicarii  
OG nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, in cadrul carora nu se 
regaseste programul  teren de sport. 
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880. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap. 5001, gr. 51, art. 02, 
alin. 14  
Porgrame multianuale de 
mediu şi gospodărire a 
apelor  
 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului 
„Îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin amenajarea de spaţii verzi”, 
comuna Crucea, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 

881. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 200 mii ron 
pentru finanţarea obiectivului 
„Dotări cămine culturale Istria si 
Nuntasi”, com. Istria, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
 

882. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Constanţa 
cu suma de 500 mii ron pentru 
finalizarea obiectivului «Cămin 
Cultural », comuna Grădina, satul 
Cheia, jud. Constanţa. 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
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883. Ministerul Mediului  
Anexa 3/23/21 cap 5001 
grupa 51 art. 02 alin 14 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 

Alocarea sumei de 419.064 lei din 
suma prevăzută pentru continuarea 
amenajarii parcului din satul 
Schiulesti, com Izvoarelele, Jud. 
Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului se impune construirea 
de noi spatii verzi. 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 

884. Art. 4 lit e – Legea bugetului 
de stat  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spatiul rural 

Alocarea sumei de 506.109 leidin 
suma prevăzută  pentru continuarea 
lucrarii la baza sportiva din satul 
Schiulesti, com Izvoarelele, Jud. 
Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Inexistenta unor baze sportive 
desi sunt foarte multi solicitanti. 
Aceasta urmeaza sa asigure 
beneficiarilor locul potrivit 
pentru desfasurarea unor 
activitati de natura sportiva in 
echipa si/sau pentru 
antrenamentul individual.  

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

885. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Alocarea sumei de 1.923.000 lei din 
suma prevăzută pentru 
modernizarea si extinderea retelei 
de alimentare cu apa, com Drajna, 
Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa de care vor 
beneficia  locuitorii acesteia 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 



  751 

886. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru introducerea retelei de 
alimentare cu apa si canalizare, in 
satul Drajna de Jos com Drajna, 
Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare 
de care vor beneficia  locuitorii 
acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 

Se propune respingerea, întrucât 
suma totală prevăzută în proiect, se 
va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 

887. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 31Prahova 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 800.000 lei 
pentru construirea sediului primariei 
din satul Gura Vitioarei, in satul 
Drajna de Jos, Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Sursa de finantare 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

888. Ministerul Mediului Anexa 
3/23/02 cap. 5001, grupa 20 
art 23 Prevenirea si 
combaterea inundatiilor si 
inghetului 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru continuarea lucrarilor la 
regularizarea curs Parau Bughea – 
Satele Bughea, Faget, Fundeni, Jud. 
Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru evitarea inundatiilor Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
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889. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru asfaltarea drumuri comunale, 
localitatea Teisani, Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

890. Art. 4, alin. e) – Legea 
bugetului de stat 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 250.000 lei 
pentru introducerea sistemului de 
alimentare cu apa, com Aricestii-
Zeletin, Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesar 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa de care vor 
beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

891. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru reabilitare drumuri 
comunale, com Aricestii-Zeletin, 
Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
Surse de finanţare:Alocare din 
suma prevazuta 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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892. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009 

Pozitia 31 Prahova 
 
Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru asfaltare ulite vicinale, com 
Lapos, Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
cetatenilor. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

893. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 31Prahova 

Alocarea sumei de 700.000 lei 
pentru extindere sediului primariei 
din satul Lapos, Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Sursa de finantare 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

894. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 31 Prahova 

Pozitia 31 Prahova 
Alocarea sumei de 700.000 lei 
pentru construirea unui centru 
medical in satul Podenii Vechi, 
com. Baltesti, Jud. Prahova 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Nu exista in prezent o unitate de 
tratare si asistenta medicala a 
cetatenilor din comuna. 
 
 
 
Surse de finantare:  
Alocare din suma prevazuta 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 
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895. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei -  
 

Alocarea sumei de 700.000 lei 
pentru consolidare, modernizare si 
dotare camin cultural, sat Baltesti, 
Jud. Prahova 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
pentru PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE prin proiectul de 
buget a prevăzut suma de 20.000 
mii lei, sumă ce se detaliaza pe 
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obiective prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite, 
sume destinate obiectivelor noi de 
investiţii. 
 

896. 
. 

Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    55 
mii lei pentru realizarea de spaţii 
verzi în comuna Crevedia Mare, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
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acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

897. 
. 

Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    150 
mii lei pentru realizare parc în 
comuna Greaca, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
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României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

898. Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    500 
mii lei pentru realizarea de spaţii 
verzi în comuna Isvoarele, judeţul 
Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului 
MinisteruluiTurismului. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
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899. Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    50 
mii lei pentru realizare parc în 
comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
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performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

900. Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    
1000 mii lei pentru realizare parc în 
comuna Mîrşa, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
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acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

901. Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    500 
mii lei pentru amenajare parc în sat 
Bălanu comuna Stăneşti, judeţul 
Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
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revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

902. Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    200 
mii lei pentru amenajare parc  în 
comuna Toporu, judeţul Giurgiu. 
 
Autori: deputat PNL Chiţoiu Daniel 
şi senatori PNL Mustăţea Vasile, 
Măgureanu Cezar Mircea 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
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Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

903. Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    
1000 mii lei pentru amenajare parc  
în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
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 Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

904. Anexa 3/19/02- Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
Cap. 5001, art. 01, alin 43- 
Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finanţarea 
programelor de electrificare. 

Se propune alocarea de către  
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor a sumei de  200 mii lei 
pentru reabilitarea sistemului de 
iluminat public, comuna Valea 
Dragului, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Motivare: 
Lipsa unei reţele de iluminat 
public îngreunează deplasarea 
cetăţenilor şi a vehiculelor pe 
timp de noapte şi sporeşte 
potenţialul de infracţionalitate 
 
Surse de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Camerei Deputatilor ar crea 
dificultaţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor specifice acestei 
instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
 

905. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    330 
mii lei pentru continuarea lucrărilor 
de asfaltare a DC 139 - pe o distanţa 
de 6,1 km- comuna Bulbucata, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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906. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

   Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
   Se propune alocarea sumei de  
1000 mii lei pentru reabilitarea 
DC187 comuna Găiseni, judeţul 
Giurgiu.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Valea Salciei 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

907. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 Poziţia 19 – jud. Giurgiu      
      Se propune alocarea sumei de  
3.000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare şi modernizare  DC 142 
(proiect în derulare), comuna Letca 
Nouă, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

La momentul actual DC 142– 
comuna Letca Nouă-- este 
aproape impracticabil, fapt care 
este cauzat şi de lucrările de 
reabilitare  începute dar 
nefinalizate la acest drum. 
Circulaţia automobilelor este 
mult îngreunată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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clasate   
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
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serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

908. Anexa 3/15/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau 
asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu       
      Se propune alocarea sumei de  
300 mii lei pentru pietruirea 
străzilor comunale din comuna 
Răsuceni, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară pietruirea 
străzilor comunale şi asfaltarea 
celor mai circulate drumuri din 
comună.  
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

909. Anexa 7- Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu cu 
suma de  200 mii lei pentru 
reamenajarea fostului sediu al 
Dispensarului sanitar veterinar ca 
sală de şedinţe a Consiliului local  - 
extindere a sediului primăriei 
comunei Stoeneşti, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

În lipsa altei locaţii, este strict 
necesar ca sediul menţionat să 
fie reabilitat şi transformat 
pentru obţinerea unor rezultate 
mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
 



  775 

910. OG 7/2006:    Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    22 
mii lei pentru realizare obiectiv 
Bază Sportivă - comuna Izvoarele, 
judeţul Giurgiu. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea eistenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

911. OG 7/2006:    Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    412 
mii lei pentru realizare obiectiv 
Bază Sportivă Multifuncţională tip 
II- comuna Mihai Bravu, judeţul 
Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea eistenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

912. OG 7/2006:    Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    
1000 mii lei pentru realizare 
obiectiv Stadion Comunal tip I- 
comuna Putineiu, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea eistenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 



  777 

913. Anexa 3/15/02, cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de  5000 
mii lei pentru demararea lucrărilor 
de extindere a sistemului de 
alimentare cu apă în satele Uieşti, 
Goleasca, Obedeni şi Angheleşti, 
comuna Bucşani, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea 
a apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe 
care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem 
de alimentare cu apă  potabilă 
care să asigure gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

914. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea   sumei de    
350 mii lei pentru extinderea şcolii 
din satul Crevedia Mare, comuna 
Crevedia Mare, jud. Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune extinderea şcolii prin 
înfiinţarea unor noi săli de curs, 
cele existente în prezent fiind 
insuficiente şi îngreunând 
activitatea atât a elevilor cât şi a 
profesorilor. 
-lucrarea este începută dar 
neachitată  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. În anexa 3/25/02 la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Cercetării si Inovării nu se regăsesc 
obiective de investiţii pentru 
judeţul Giurgiu. În ceea ce priveşte 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament, aceasta  se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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915. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15 
 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea   sumei de   
300 mii lei pentru construcţia unei 
grădiniţe în satul Pietrişu, comuna 
Găujani, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice şi crearea 
unui mediu adecvat pentru 
preşcolarii din localitatea 
menţionată, se impune 
construirea unei clădiri pentru 
grădiniţă  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. În anexa 3/25/02 la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Cercetării si Inovării nu se regăsesc 
obiective de investiţii pentru 
judeţul Giurgiu. În ceea ce priveşte 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament, aceasta  se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv, în condiţiile în 
care există documentaţia tehnico 
economică aprobată conform legii.. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

916. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
 
Se propune alocarea   sumei de    
350 mii lei pentru construcţia unei 
grădiniţe în comuna Gostinu, 
judeţul Giurgiu. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice preşcolarilor 
se impune construirea unei noi 
clădiri pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. În anexa 3/25/02 la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Cercetării si Inovării nu se regăsesc 
obiective de investiţii pentru 
judeţul Giurgiu. În ceea ce priveşte 
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unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament, aceasta  se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv, în condiţiile în 
care există documentaţia tehnico 
economică aprobată conform legii 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

917. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
 
Se propune alocarea   sumei de    
900 mii lei pentru efectuare lucrări 
de consolidare  grădiniţă  - sat 
Dăiţa, comuna Daia, judeţul 
Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice preşcolarilor 
se impune construirea unei noi 
clădiri pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. În anexa 3/25/02 la 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Cercetării si Inovării nu se regăsesc 
obiective de investiţii pentru 
judeţul Giurgiu. În ceea ce priveşte 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament, aceasta  se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

918. Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, 
din care: 

a) 2.022,2 milioane lei 
pentru finanţarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 12.136,6 milioane lei 
pentru finanţarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, 

Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 22.950,0 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

a) 2.800,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 12.500,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c) 1.950,0 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 

Sumele alocate nu acopera 
necesarul, sunt la nivelul 
executiei anului 2008, care a fost 
de 17.679 mil lei, iar reapartizat 
pentru 2009 de 17.608,2 mil lei, 
cu 71 mil mai putin. 

Sunt restanta de achitat din 2008 
la plata    insotitorilor 
persoanelor cu handicap, 
ajutoare sociale, lucrari  si 
servicii neachitate, drumuri 
judetene cu o stare fizica 
necorespuzatoare. 

Deasemenea   cheltuielile  
pentru  sistemul de protectie a 
copilului si a centrelor de 
asistenta sociala au fost 
insuficiente, in anul  precedent. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare; 
- propunerea de modificare a unor 
articole din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, nu 
se poate aproba, aceasta fiind o 
lege organică şi nu se modifică prin 
legile bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ) 
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potrivit anexei nr.5; 
                     c) 551,8 
milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor 
privind drumurile 
judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, 
a căror repartizare, pe 
unităţi administrativ-
teritoriale, se face în 
funcţie de lungimea şi 
starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, 
de către consiliul 
judeţean, după 
consultarea primarilor;  
d) 1.983,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în 
anexa nr.7, care se 
repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale 
potrivit prevederilor art. 
33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 
privind finanţele 
publice locale, cu 
modificările şi 
completările ulterioare            

acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean,  
d) 5.700,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotarare a consiliului judetene, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  prevederilor art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 4.1 - Prin derogare de la 
prevederile art.32 pct.1 şi 2,  din 
legea nr 273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, suma din 
cota de 22% din impozitul pe venit 
încasat la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale, se virează 
într-un cont distinct pe seama 
consiliului judeţean, la trezoreria 
reşedinţă de judeţ, pentru 
echilibrarea bugetelor  municipiilor, 
oraşelor, comunelor şi judetului , şi 
se repartizează pe unităţi 
administrativ teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Propunem ca repartizarea pe 
unitati administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA  
pentru echilibrarea bugetelor 
locale si a sumelor din cota de 
22% din impozitul pe venit 
incasat la nivelul judetului 
pentru   

echilibrarea bugetelor locale, sa 
se repartizeze  de consiliile 
judetene prin hotarare, pe criterii 
specifice aprobate de acestea, 
intrucat formulele din legea 
273/2006 privind finantele 
publice locale, au determinat 
adancirea discrepantelor intre 
localitati. 

In perioada  cand aceste sume au 
fost repartizare de consiliile 
judetene nu au fost probleme  
privind asigurarea cheltuielilor 
de functionare pentru unitatile 
administrativ teritoriale din 
judete, asigurand-se chiar  si o 
parte din cofinantari.. 

In practica s-a demonstrate ca  
repartitia numai pe baza de  
formule nu poate asigura o 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

reapatizazire echiltabila, 
determinand  discrepante intre  
unitatile  administrativ teritoriale   
uneori    de la 1 la 50.    

919. Art 6 Legea bugetului 
de stat pe anul 2009 

Se propune introducerea unui nou 
articol cu urmatorul continu: 

ART.61 In cursul intregului an, 
ordonatorii de credite pot efectua 
virari de credite bugetare, prin 
derogare de la prevederile legii 
273/2006 privind finantele publice 
locale art.48.pct 1 si, art.49 pct.7.  

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

Avand in vedrea principiul 
autonomiei locale, la care dorim 
sa se ajunga consideram ca 
aceste restrictii privind virarile 
de credite numai din trim.III 
incalca acest principiu.. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât 
propunerea de modificare a unor 
articole din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, nu 
se poate aproba, aceasta fiind o 
lege organică şi nu se modifică prin 
legile bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
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920. Art.6. – (1) Categoriile 
de venituri şi cheltuieli 
aferente bugetelor 
locale pe anul 2009 sunt 
prevăzute în anexa nr.9.  

(2) Autorităţile 
administraţiei publice 
locale pot efectua 
cheltuieli din bugetele 
locale, de natura 
bunurilor şi serviciilor 
şi de capital, pentru 
susţinerea instituţiilor şi 
structurilor din cadrul 
Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor. 

(3) Bunurile 
achiziţionate şi 
investiţiile terminate şi 
puse în funcţiune, 
prevăzute la alin.(2), se 
pot transfera cu titlu 
gratuit instituţiilor şi 
structurilor Ministerului 

 (2) abrogat. 

 (3)  abrogat 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Propunem abrogarea acestor 
prevederi 

intrucat autoritatile locale nu pot 
efectua cheltuieli, pentru 
institutii care sunt in competenta 
de organizare  si patrimoniala    
la alte autoritati. 

Se propune admiterea 
amendamentului întucât autorităţile 
locale nu pot efectua cheltuieli 
pentru instituţii care sunt in 
competenta de organizare si 
patrimoniala a altor autorităţi 
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Administraţiei şi 
Internelor.  

921. Art.19. - În bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării la 
capitolul „Învăţământ” 
sunt prevăzute, pentru 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, 
sume pentru: obiective 
de investiţii, 
consolidări, reabilitări, 
achiziţii de imobile, 
reparaţii capitale, 
achiziţionarea de 
mijloace de transport  
pentru transportul 
elevilor din mediul 
rural, edificarea şi 
construirea de 
campusuri şcolare, 
dotarea cu mobilier 
şcolar, înfiinţarea şi 
modernizarea unor şcoli 
de arte şi meserii, 
asigurarea utilităţilor de 
natura investiţiilor, 
dotarea bibliotecilor 
şcolare cu cărţi şi 

Art.19. - În bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la 
capitolul „Învăţământ” sunt 
prevăzute, pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
sume pentru:  achiziţionarea de 
mijloace de transport  pentru 
transportul elevilor din mediul rural, 
, dotarea cu mobilier şcolar, 
înfiinţarea şi modernizarea unor 
şcoli de arte şi meserii,  dotarea 
bibliotecilor şcolare cu cărţi şi 
material didactic, dotarea 
laboratoarelor şcolare, reforma 
educaţiei timpurii, precum şi alte 
dotări specifice învăţământului. 

Art.20. – (1) În anul 2009 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Intrucat scolile sunt patrimoniul 
unitatilor administrativ 
teritoriale, nu se justifica ca 
Ministerul Educaţiei, sa faca  
lucrari  de investiţii, consolidări, 
reabilitări, achiziţii de imobile, , 
reparaţii capitale edificarea şi 
construirea de campusuri 
şcolare, asigurarea utilităţilor de 
natura investiţiilor. 

Propunem ca aceste sume sa fie 
alocate unitatilor administrativ 
teritoriale, prin derularea prin 
minister se face o centralizare nu 
o descentralizare cum este 
necesar a asiguura creste 
autonomia locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în anul 
2009 există contracte de investiţii 
în derulare încheiate încă din anii 
precedenţi, care au ca sursă de 
finanţare bugetul Ministerului 
Educaţiei Cercetării şi Tineretului.. 
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material didactic, 
dotarea laboratoarelor 
şcolare, reforma 
educaţiei timpurii, 
precum şi alte dotări 
specifice 
învăţământului. 

  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

922. ANEXA nr.4 

Sume  defalcate din 
taxa pe valoare 
adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul judetelor, pe 
anul 2009 

Din care: 

„sustinerea sistemului 
de protectie a copilului 
si a centrelor de 
asistenta sociala a 
persoanele cu handicap” 

ANEXA nr.4 

Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judetelor, pe anul 2009 

Din care: 

„minim sustinerea sistemului de 
protectie a copilului si a centrelor 
de asistenta sociala a persoanele cu 
handicap”  

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Solicitam  sa se precizeze ca 
“sumele pentru finantarea 
cheltuielilor pentru protectia 
copilului si centrelor pentru 
persoanele cu handicap”, sa 
fie”minime”,putand aloca sume 
mai mari, daca se inregistreaza 
economii la celelalte categorii de 
cheltuieli care se finanteaza din 
aceiasi sursa (lapte si corn-prin 
licitatie,) personal 
neclerical,serviciul de evidenta a 
persoanelor, invatamantul 
special 

Se propune respingerea 
amendamentului prin prevederea 
unei sume globale pe judeţe, fără 
impunerea  destinaţiei oferind 
consiliului judeţean autonomie  în 
alocarea fondurilor de la bugetul de 
stat. 
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923. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/02 
Cap.5001, gr.51, art.02, alin. 
14 

 Se propune alocarea sumei de 2,4 
milioane lei pentru achitarea 
obligatiilor financiare ale primariei 
Municipiului Giurgiu in cadrul 
proiectului “Amenajare lac 
Prietenia in zona de agrement parc 
Steaua Dunarii din municipiul 
Giurgiu” finantat prin PHARE CBC 
Ro-Bg 2005.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Aceste obligatii financiare 
reprezinta cofinantare si 
cheltuieli neeligibile 
-proiectul urmeaza sa 
deserveasca Euroregiunea Ruse-
Giurgiu 
-prima transa din cofinantare 
reprezentand 20% a fost platita 
-neachitarea obligatiilor 
financiare va duce la pierderea 
grantului   

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
In proiectul de buget pe anul 2009 
al MM nu este prevazut proiectul 
PHARE CBC Ro-Bg 2005; 
Proiectul PHARE CBC Ro-Bg 
2005 se regaseste in poiectul de 
buget al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei pe anul 
2009, cofinantarea asigurata din 
acest buget. 
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924. Anexa 3/15/02 cap 5001, 
grupa 51, art 02 alineat 03 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei 
Subprogramul privind 
pietruirea si reabilitarea, 
modernizarea si asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune alocarea sumei de 4,6 
milioane lei pentru finantarea 
proiectelor de modernizare ale DC 
139- 4 km, DC 116 – 2,5km , DC 
99 – 1,5 km si strada Puieni 0,75 
km, in judetul Giurgiu 
    
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-exista un impact socio-
economic major  
-a fost finantata in 2008 o 
jumatate din valoarea totala 
anuala , urmand ca lucrarile sa 
fie finalizate anul acesta 
-starea precara a drumurilor 
poate pune in pericol siguranta 
pietonilor si automobilelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
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program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 

925. Anexa 3/33/02, cap 5001, 
grupa 51, art 02, alin 14 
Ministerul Mediului 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    250 
mii lei pentru amenajare parc 
comuna Cosoba, judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii aerului şi 
asigurarea de spaţiu verde 
amenajat pentru cetăţenii din 
comună 
 
Surse de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară 
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului; 
Potrivit Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare, Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  se va utiliza 
pentru finantarea unrei cheltuieli 
neprevazute aparute in cursul 
exercitiului bugetar 
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926. OG 7/2006:    Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    500 
mii lei pentru construire pod peste 
râul Dâmboviţa - comuna Cosoba, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru facilitarea deplasării 
cetăţenilor şi vehiculelor. 
 
 Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008. 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

927. Anexa 4: Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată 
pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judetelor, pe anul 
2009 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune alocarea sumei de    500 
mii lei pentru construire pod peste 
râul Dâmboviţa - comuna Cosoba, 
judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru buna desfasurare a 
activitatilor la nivelul judeţului 
Giurgiu . 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului.. 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Ministerului 
Turismului  de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

928. Anexa 8, Numărul maxim 
de posturi finanţat pentru 
personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult  , pe anul 
2009 
 

  Poziţia 19 – jud. Giurgiu 
Se propune suplimentarea cu 260 a 
numărului de posturi  prevăzut 
pentru judeţul Giurgiu. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor la niveluljudeţului 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Camerei Deputaţilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
De asemenea bugetul Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 a fost 
aprobat in conformitate cu 
prevederile art. 64 (1) din 
Constitutia Romaniei revizuita. 
 

929. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 
lit. e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural 
Judetul Bihor Pozitia 5 

Se propune alocarea pentru judeţul 
Bihor    a sumelor necesare pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
 
- Realizare retea alimentare cu 

apa si canalizare pe teritoriul 
comunei Sarbiu cu suma de 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finantare  
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
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11.250. mii lei  
- Reabiliatere retele cu apa,  in  

comuna Nojorid, cu suma de 
143,999 

- Retele de apa si canalizare, 
comuna Auseu, cu suma de 
6.346, 964 mii lei  

- Constructie sala de sport in 
comuna  Sarbi cu suma de 1.125 
mii lei  

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare, 
in localitatea Vadu Crisului cu 
suma de 11.700 mii lei  

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare, 
in localitatea Pomezeu     cu 
suma de 7.200 mii lei 

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare, 
in localitatea Rieni     cu suma 
de 8.800 mii lei  

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare, 
in localitatea Nucet       cu suma 
de 5.500 mii lei 

- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare, 
in localitatea Campani      cu 

 pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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suma de 7.700 mii lei 
- Canalizare comunala si statie de 

epurare, comuna Rosiori, satele 
Rosiori Vaida si Mihai Bravu,  
cu suma de 5.200 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

930. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
Judetul Bihor Pozitia 5 

Pozitia 40, Judetul Bihor  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Bihor    
pentru următoarele obiective : 
 

Amenajarea salii de sport din 
Suplacu de Barcau, cu suma de 
500 mii lei  
- Construire sediu administrativ al 

judetului Bihor, cu suma de 
46.440.mii lei  

- Finalizarea extinderii sediului 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale  
 
Sursa de finantare  
Bugetul Camerei Deputatilor  

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Camerei Deputatilor de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2009.  Prin proiectul de buget 
au fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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primariei, comuna Pocola, cu 
suma de 120 mii lei  

- Amenajarea şi modernizarea 
Grădinii zoologice Oradea cu 
suma de 5.200 mii lei Ron  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

931. Anexa 3/15/2 Cap. 5001 gr.5 
art.02 alin.  20  
Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si 
Locuintelor 
 
Judetul Bihor Pozitia 5 

Pozitia 40 , Judetul Bihor  
 
Se propune alocarea pentru judeţul 
Bihor    a sumelor necesare pentru 
urmatoarele obiective de investitii  
- ” Alimentare cu apa” in localitatile 
Calatea si Cornet, Com Astileu,    
cu suma de  4.500 mii lei RON  
- Alimentare cu apa in satele 
Serghis si  Fisca, comuna 
Varciorog, cu suma de  530 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Locuintelor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
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cu apa si canalizare, in localitatea 
Alesd cu suma de 6.700 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare 
cu apa si canalizare, in localitatea 
Beius cu suma de 2.000. mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare 
cu apa si canalizare, in localitatea 
Marghita, cu suma de 6.600 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare 
cu apa si canalizare, in localitatea 
Salonta, cu suma de 6.000 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare 
cu apa si canalizare, in localitatea 
Stei,cu suma de 7.200 mii lei  
- Lucrari prioritare de extindere si 
reabilitare a retelelor de alimentare 
cu apa si canalizare, in localitatea 
Auseu cu suma de 6.900 mii lei  
- Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in localitatea 
Suncuius cu suma  13.800 mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in localitatile 
Rabagani, Albesti, Bratesti, 
Saucani, Saliste de Pomezeu, 
Varaseni,   cu suma 6.200  mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in comuna Avram 
Iancu     cu suma 6.500. mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de 

Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
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apa si apa uzata in localitatea 
Diosig   cu suma 7.000. mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in localitatea Tulca 
cu suma   8.400 mii lei 
-  Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in localitatea 
Suplacu de Barcau  cu suma  10.100 
mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in comuna Bratca   
cu suma 10.600 mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in localitatea 
Vascau cu suma    4.900  mii lei 
- Imbunatatirea infrastructurii de 
apa si apa uzata in localitatile 
Sacuieni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, 
Olosig, Sannicolau de Munte   cu 
suma  5.700 mii lei. 
- îmbunătăţirea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în localitatea Valea 
lui Mihai   cu suma 24.800 mii lei 
- Extinderea alimentării cu apă şi 
canal pe străzi în municipiul Oradea  
cu suma  107.000 mii lei 
- mbunatatirea infrastructurii de apa 
si apa uzata in comuna Tileagd   cu 
suma 10.500 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

932. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 
 
Judetul Bihor Pozitia 5 

Pozitia 40, Judetul Bihor  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Bihor  
pentru următoarele obiective  
  
- Modernizare DJ764 Beius – 

Rosia km 21+038-31+432 si 
DJ764D Bratca – Borod km 
10+038-28, Ltot= 28,874 km,  
cu suma de 9.729, 5901 mii lei 

- Modernizare DJ 709E 
Ciumeghiu – Ghiorac km 
0+000-5+459, Ltot= 5,459 km 
cu suma de 2.832, 3876 mii lei 

- Modernizare DJ 108J Remeti – 
Baraj Lesu km 0+000-7+371, 
Ltot= 7,371 km cu suma de 
5.414,142 mii lei  

- Modernizare DJ 767F Cetariu – 
Cauaceu km 11+950-18+650, 
Ltot= 6,700 km cu suma de 
6.212, 7592 mii lei  

- Modernizare DJ 797A Bicaciu – 
Ianosda km 0+000-17+051, 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural.   
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţiei. 
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Ltot= 17,051 km cu suma de 
19.867, 762 mii lei  

-  Modificare traseu DJ 764G din 
DN 76 – Lazuri de Beius cu 
suma de 2.197,894  mii lei  

- Modernizare DJ 767B din DN 
76 – Tasad – Copacel – Serghis 
– DJ767 Ltot= 19,742 km  cu 
suma de 30.233, 8 mii lei  

- Reabilitare DJ 795 Salonta – 
Tinca km 0+000-23+320 si DJ 
709A Belfir Pocola km 12+946-
32+750 si km39+213-45+569 
Ltot= 49,480 km cu suma de 
98.475, 31 mii lei  

- Reabilitare DJ 108I Bucea – 
Bulz – Vadu Crisului – Tileagd 
cu suma de 77.331, 55 mii lei  

- Reabilitare DJ 764 Beius – 
Rosia km 0+000-22+090 si DJ 
764D Bratca – Borod, Ltot= 
49,480 km cu suma de 62.484, 
07 mii lei  

- Modernizare DC Birtin – 
Tomnatic Comuna Vadu 
Crisului cu suma de 13.000. mii 
lei  

- Reabilitare DC 167, Luncsoara 
– Gheghie cu  suma de 1.770 
mii lei  

- Modernizare DC 3 Curtuiseni – 
Vasad comuna Curtuiseni, cu 
suma de 850 

- Continuare lucrarilor la DC 74, 
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comuna  Girisu de Cris, cu suma 
de  155 mii lei  

- Continuare lucrarilor la DC 87, 
sat Sauaieu, comuna  Nojorid cu 
suma de 927, 141 mii lei  

- Modernizare DC 215 comuna 
Pocola cu suma de 750 mii lei  

- Modernizare DC 219, Lazuri 
comuna Rosia cu suma de 392 
mii lei  

- Modernizare DC Burzuc  - 
Botean cu suma de 300 mii lei  

- Modernizare DC Sarbi – Salard 
cu suma de  300 mii lei 

- Reabilitare si modernizare str 
Cionc, comuna Varciorog cu 
suma de 815 mii lei  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
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933. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Pozitia 40, Judetul Bihor  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Bihor  
pentru următoarele obiective  

Iluminat public pe teritoriul 
comunei Sarbi, cu suma de 
450 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Sursa de finantare:  Bugetul  
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece, în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe. 

Totodată, menţionăm că este de 
competenţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor să 
repartizeze sumele pe localităţi. 

 

934. Capitolul I Sectiunea a -2 a 
Art. 4 lit a) Anexa 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor  
 
Judetul Bihor Pozitia 5 

Pozitia 40, Judetul Bihor  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Bihor  
pentru următoarele obiective : 
 
- Reparatii capitale si amenajari 

interioare sediu nou Muzeul 
Tarii Crisurilor – Oradea cu 
suma de 54.408,2 mii lei  

- Restaurare sala spectacole la 

Sumele sunt necesare pentru 
refacarea infrastructurii culturale 
a orasului Oradea 
 
 
Sursa de finantare  
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Teatrul de Stat,  Oradea cu suma 
de 3.000 mii lei  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

935. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru com. Blăgeşti, 
pentru obiectivul AMENAJARE 
ANEXE PRIMARIE, cu suma de 
40 mii lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

 Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Camerei Deputatilor de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2009.  Prin proiectul de buget 
au fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

936. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL 
BALGESTI 
cu suma de 450 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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937. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 
4 lit. e 
Programul de 
dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUCTIE 
TEREN SPORT (BAZA 
SPORTIVA), com. Blăgeşti, cu 
suma de 900 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

938. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL 
VALEA LUI ION-TIRDENI 
MARI, cu suma de  400 mii lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Camerei Deputatilor de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2009.  Prin proiectul de buget 
au fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

939. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONSTRUIRE GRUP UTILITATI 
ITESTI, cu suma de  600.mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Camerei Deputatilor de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2009.  Prin proiectul de buget 
au fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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940. Anexa 3/33/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 02, alin.14 
Ministerul Mediului 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE PARC 
AGREMENT SAT ITESTI, cu 
suma de  360.mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Asigurarea de spatiu verde 
amenajat pentru oamenii din 
comuna 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
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performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

941. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA SAT ITESTI, cu suma 
de  1.000.mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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942. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului TEREN DE SPORT 
MUTIFUNCTIONAL, comuna 
Hemeiuş, cu suma de  400 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

943. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
ALIMENTARE CONTINUARE, 
comuna Hemeiuş, cu suma de 38, 
850.mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

944. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE 4 KM, comuna 
Hemeiuş, cu suma de  8.337, 208 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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945. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONSTRUCTIE TROTUARE, 
comuna Hemeiuş, cu suma de  428, 
079 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
Sursa de finantare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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946. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL, 
comuna Gîrleni, cu suma de  2.000 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

947. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului EXTINDERE SISTEM 
PUBLIC CANALIZARE A 
APELOR UZATE, comuna Gârleni, 
cu suma de  8.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

948. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE A 
SISTEMULUI PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA, comuna 
Gîrleni, cu suma de  4.000. mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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949. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA , comuna Gîrleni, cu 
suma de  1.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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950. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
R.K.PRIMARIA GARLENI, cu 
suma de 500 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Camerei Deputatilor de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2009.  Prin proiectul de buget 
au fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
 

951. Anexa 3/33/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 02, alin.14 
Ministerul Mediului 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului AMENAJARE PARC 
JOACA GRADINITA LUIZI 
CALUGARA , comuna  Luizi 
Călugăra, cu suma de 25 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Asigurarea de spatiu verde 
amenajat pentru oamenii din 
comuna 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu este temei legal pentru 
finantarea din bugetul Ministerului 
Mediului  a  acestui obiectiv.  
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

952. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONSTRUIRE PODETE , comuna 
Luizi Călugăra, cu suma de   120 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

953. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului MODERNIZARE 
SISTEM ILUMINAT PUBLIC 
LUIZI CALUGARA SI OSEBITI, 
comuna Luizi Călugăra, cu suma de   
30 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
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954. Anexa 3/15/2 Cap. 5001 gr.5 
art.02 alin.  20  
Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si 
Locuintelor 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului EXTINDERE RETEA 
ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE, comuna Măgireşti, 
cu suma de   3.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
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fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

955. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului MODERNIZARE DE 
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC 
STRADAL, comuna Măgireşti, cu 
suma de  500 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
 

956. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
INFIINTARE SI DOTARE 
SERVICIU DE SALUBRITATE, 
comuna Măgireşti, cu suma de   500 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Camerei Deputatilor de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2009.  Prin proiectul de buget 
au fost prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
instituţiei. 
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957. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE POD 
SATUL BAHNASENI-STADIU 
S.F,  comuna Pîrjol, cu suma de 
3.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se menţionează poziţiile bugetare 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

958. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL BAHNASENI-
PIRJOL 4,5KM STADIU S.P.F, 
comuna Pîrjol, cu suma de 6.000 
mii lei 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

959. Anexa 3/23/02 
Ministerul mediului 
Cap 5001 grupa 51 art.02 
alin.14 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
REGULARIZARE RAUL 
TAZLAU IN SATUL TARATA , 
comuna Pîrjol, cu suma de  1.000  
mii lei   
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Lucrarile sunt necesare pentru 
prevenirea efectelor inundatiilor  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Alineatul “Porgrame multianuale 
de mediu şi gospodărire a apelor “ 
cuprinde sumele aferente aplicarii  
OG nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, in cadrul carora nu se 
regasesesc programe privind 
regularizarea raurilor. 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

960. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
REABILITARE DRUMURI 
COMUNALE, comuna Livezi, cu 
suma de  1.300 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

961. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
RECONSTRUCTIE PUNTE 
CAROSABILA PESTE RAUL 
TAZLAU, comuna Livezi, cu suma 
de  1.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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962. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONTINUARE PROIECT 
ALIMENTARE CU APA, comuna 
Livezi, cu suma de   2.313 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

963. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE BAZA 
SPORTIVA 
MULTIFUNCTIONALA 
COMUNA LIVEZI,  
comuna Livezi, cu suma de  580. 
mii lei  
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

964. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului EXTINDERE 
RETELE ELECTRICE, comuna 
Sascut, cu suma de  400 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

965. Anexa 3/23/02 
Ministerul mediului 
Cap 5001 grupa 51 art.02 
alin.14 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
MODERNIZARE SI EXTINDERE 
SPATII VERZI, comuna Sascut, cu 
suma de 400 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Lucrarile in cauya sunt necesare 
pentru aducerea la standarde 
europene a spatiilor verzi  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
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acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 
 
 

966. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
ALIMENTARE CU APA SATELE 
VALEA NACULUI SI 
CONTESTI, comuna Sascut, cu 
suma de 300mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

967. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
EXTINDERE SI MODERNIZARE 
SEDIU PRIMARIE, comuna 
Bereşti-Bistriţa, cu suma de 1.200 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputatilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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968. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
REABILITARE SI ASFALTARE 
DRUMURI COMUNALE SI 
SATESTI, comuna Bereşti-Bistriţa, 
cu suma de 8.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

969. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REALIZARE BAZA 
SPORTIVA, comuna Bereşti-
Bistriţa, cu suma de   1.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Administratiei Prezidentiale  

970. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REALIZARE SALA 
DE SPORT, comuna Bereşti-
Bistriţa, cu suma de   700. mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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971. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CANALIZARE SI 
STATIE DE EPURARE, comuna 
Prăjeşti, cu suma de   3.980 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

972. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
MODERNIZARE SI 
REABILITARE DRUMURI 
LOCALE SAT PRAJESTI, comuna 
Prăjeşti, cu suma de   3.340, mii lei 
810 
 
Autori:  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

973. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONSTRUIRE SEDIU 
PRIMARIE, comuna Prăjeşti, cu 
suma de 797, 290 mii lei  
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputatilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

974. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONSTRUIRE COMPLEX DE 
SERVICII INTEGRAT 
DESTINAT COPIILOR SI 
PERSOANELOR ADULTE CU 
NEVOI SPECIALE, comuna 
Prăjeşti, cu suma de 3.216, 600 mii 
lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputatilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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975. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
ALIMENTARE CU APA , comuna 
Scorţeni, cu suma de  3.733, 495 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

976. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului SISTEM DE 
CANALIZARE , comuna Scorţeni, 
cu suma de  7.627, 484 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputatilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Camerei Deputatilor 

977. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
MODERNIZARE DRUM LOCAL 
SAT FLORESTI, comuna Scorţeni, 
cu suma de 1.509,116 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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978. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
MODERNIZARE DRUM LOCAL 
SAT SCORTENI, comuna Scorţeni, 
cu suma de 708,492 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
De asemenea bugetul Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 a fost 
aprobat in conformitate cu 
prevederile art. 64 (1) din 
Constitutia Romaniei revizuita. 

979. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE RETEA 
PUBLICA DE ALIMENTARE CU 
APA,RETEA PUBLICA DE 
CANALIZARE SI STATIE DE 
EPURARE IN SATELE 
BOGDAN-VODA, SAUCESTI SI 
SCHINENI, COM.SAUCESTI, 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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JUD.BACAU CU FINANTARE 
OBTINUTA PRIN PNDR, 
MASURA 322, comuna Săuceşti, 
cu suma de 13.350 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

980. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului  INFIINATRE BAZA 
SPORTIVA IN SATUL SIRETU, 
COM.SAUCESTI, JUD.BACAU 
FINANTATA PRIN 
ORDONANTA GUVERNULUI 
NR.7/2007, comuna Săuceşti, cu 
suma de 690 mii lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

981. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
MODERNIZARI DRUMURI 
COMUNALE IN LUNGIME DE 
25KM, comuna Săuceşti, cu suma 
de 36.200 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

982. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE RETEA 
PUBLICA DE ALIMENTARE CU 
APA,RETEA PUBLICA DE 
CANALIZARE SI STATIE DE 
EPURARE IN SATELE SIRETU 
SI SERBESTI, comuna Săuceşti, cu 
suma de 150 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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983. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
PROIECTARE SI EXECUTIE 
EXTINDERE PRIMARIE, comuna 
Săuceşti, cu suma de  
410 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputatilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

984. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului PROIECTARE SI 
MODERNIZARE SI EXTINDERE 
RETEA ILUMINAT PUBLIC, 
comuna Săuceşti, cu suma de  300 
mii lei  

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Administratiei Prezidentiale bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
 

985. Anexa 3/23/02 
Ministerul mediului 
Cap 5001 grupa 51 art.02 
alin.14 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
PROIECTARE SI EXECUTIE 
SPATII VERZI SI CENTRU 
CIVIC, comuna Săuceşti, cu suma 
de  80 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Evitarea inundarii localitatii si 
limitarea pagubelor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului; 
Alineatul “Porgrame multianuale 
de mediu şi gospodărire a apelor “ 
cuprinde sumele aferente aplicarii  
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

OG nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, in cadrul carora nu se 
regasesesc programe privind 
executie centru civic. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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986. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
ALIMENTARE CU APA SAT 
RACACIUNI,INTOCMIT SF PTh 
comuna Răcăciuni, cu suma de  
3.200 mii lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
. 
 

987. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
ALIMENTARE CU APA SAT 
GHEORGHE DOJA-IN FAZA DE 
ELIBERARE DOCUMENTATII, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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comuna Răcăciuni, cu suma de 
2.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 

988. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului EXTINDERE RETEA 
CANALIZARE SAT 
RACACIUNI-INTOCMIT Sf PTh, 
comuna Răcăciuni, cu suma de 
3.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

989. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE 
RETEA CANALIZARE SAT 
GHEORGHE DOJA-FAZA DE 
ELABORARE DOCUMENTATII, 
comuna Răcăciuni, cu suma de 
2.400  mii lei  
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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990. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL 
SAT FUNDU RACACIUNII 
2,5KM-INTOCMIT Sf SI 
doc.TOPO,STUDII Geo,  comuna 
Răcăciuni, cu suma de 1.400 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputatilor de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

991. Anexa 3/23/02 
Ministerul mediului 
Cap 5001 grupa 51 art.02 
alin.14 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
REABILITARE SI 
MODERNIZARE PARC 

Amenajarea unui spatiu verde 
necesar recreerii   
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
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"Al.I.CUZA"RACACIUNI Sf SI 
PTh, comuna Răcăciuni, cu suma de  
800 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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992. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
CONSTRUIRE CAI PIETONALE 
RACACIUNI PARALEL CU DN2 
5KM-IN FAZA DE 
PROIECTARE, comuna Răcăciuni, 
cu suma de 800 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

993. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
ASFALTARE DRUM FUNDU 
RACACIUNII-DUMBRAVENI 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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2,2KM, comuna Răcăciuni, cu suma 
de  2.200 mii lei 
  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

994. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului EXTINDERE SI 
MODERNIZARE RETELE 
ELECTRICE COMUNA 
RACACIUNI, comuna Răcăciuni, 
cu suma de   2.600 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
 

995. Anexa 3/23/02 
Ministerul mediului 
Cap 5001 grupa 51 art.02 
alin.14 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
REGULARIZARI TORENTE SI 
DECOLMATARE PE PARAUL 
RACACIUNI SI CAPRIAN, 
comuna Răcăciuni, cu suma de  
1.800 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Evitarea inundarii localitatii si 
limitarea pagubelor.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Alineatul “Porgrame multianuale 
de mediu şi gospodărire a apelor “ 
cuprinde sumele aferente aplicarii  
OG nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, in cadrul carora nu se 
regasesesc programe privind 
regularizarea raurilor. 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei 
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
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atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

996. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 
pentru judeţul  Bacău, pentru 
obiectivul 
ASFALTARE STRAZI 
COMUNALE IN SATELE 
RACACIUNI SI GHEORGHE 
DOJA, comuna Răcăciuni, cu suma 
de  3.800 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

997. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului EXTINDERE SI 
MODERNIZARE BAZA 
SPORTIVA SAT RACACIUNI, 
comuna Răcăciuni, cu suma de   
800 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale 
si judetene, avand in vedere 
starea foarte proasta a acestora, 
in conditiile in  care 
infrastructura  rutiera este 
deosebit de importanta pentru 
dezvoltarea spatiului rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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998. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4 , lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa”, 
comuna Ceplenita, satele Poiana 
Mărului si Buhalnita,   cu suma de 
800 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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999. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 24 Iasi   

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Rk Dispensar uman ”, 
Comuna Coarnele Caprei, sat 
Coarnele Caprei, cu suma de 400 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Nu exista in prezent o unitate de 
tratare si asistenta medicala a 
cetatenilor din comuna. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
De asemenea bugetul Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 a fost 
aprobat in conformitate cu 
prevederile art. 64 (1) din 
Constitutia Romaniei revizuita 

1000. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Aductiune apa si 
canalizare”, Comuna Costuleni, cu 
suma de 32.000 mii lei  RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1001. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Retea electrica”, 
Comuna Deleni,  cu suma de 350 
mii lei  RON  
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea Se  
propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
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corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1002. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, art. 4, lit. e, din 
Legea bugetului pe anul 
2009 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare Dj 281 A, 
Deleni- Poiana Stancii” cu 
lumgimea de 1, 6 km, Comuna 
Deleni,  cu suma de 1.300. mii lei  
RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finanţare: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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1003. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, art. 4, lit. e, din 
Legea bugetului pe anul 
2009 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DJ 247 B, 
Comuna Dobrovat„,  cu suma de 
2.700 mii lei  RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1004. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, art. 4, lit. e, din 
Legea bugetului pe anul 
2009 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Pietruire drumuri 
satesti” Comuna Dobrovat,  cu 
suma de 800 mii lei  RON . 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1005. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, art. 4, lit. e, din 
Legea bugetului pe anul 
2009 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Modernizare drumuri 
locale” Comuna Grajduri,  cu suma 
de 1.100 mii lei  RON . 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 



  859 

1006. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Canalizare” Comuna 
Harmanesti,  cu suma de 4.000 mii 
lei  RON  . 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
canalizarii, de care vor beneficia  
locuitorii acestora. 
: Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului. 
 

1007. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 24, Judetul Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Extindere primarie” 
Comuna Harmanesti,  cu suma de 
500 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Necesitatea asigurarii unor 
conditii de lucru decente si un 
spatiu adecvat lucrului cu 
cetatenii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1008. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 33 Salaj 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DC 20 A ” 
Comuna Holboca ,  cu suma de 
3.000 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1009. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 33 Salaj 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DC 20 B ” 
Comuna Holboca ,  cu suma de 
4.000 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1010. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DC” cu 
lungimea de 2, 6 km, sat Heci  
Comuna Lespezi,  cu suma de 1.200 
mii lei      RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1011. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Construire baza 
sportiva”, sat Letcani Comuna 
Letcani,  cu suma de 750 mii lei      
RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc 
 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului. 
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1012. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DC 49 B”, 
Comuna Mironeasa,  cu suma de 
3.000 mii lei      RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1013. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Extindere retea electrica 
– 6 km”,  Comuna Mogosesti Iasi,  
cu suma de 1.000 mii lei      RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
 

1014. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Extindere aductiune apa 
”,  Comuna Mosna,  cu suma de 
1.440 mii lei      RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
extinderea aductiunii de apa de 
care vor beneficia  locuitorii 
acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1015. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Modernizare DC 67 
Mosna- Cozmesti,  Comuna Mosna,  
cu suma de 1.750 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1016. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „,Asfaltare DJ 282- 4 km, 
Ferma Piscicola – Larga Jijia”,   
Comuna Movileni,  cu suma de 
3.800 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1017. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Reabilitare SC. Larga 
Jijia- extindere grupuri sanitare 
exterioare”, Comuna Movileni,  cu 
suma de 500 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Nu exista in prezent o unitate de 
tratare si asistenta medicala a 
cetatenilor din comuna. 
 
:  
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1018. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Casa de Cultura 
Pascani,, in vederea transformarii in  
,, Sala multifunctionala, cu anexele 
aferente, ca sediu pentru autoritatile 
administratiei publice locale ale 
municipiului Pascani”, Municipiul 
Paşcani,  cu suma de 4.000 mii lei      
RON. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Nu exista in prezent o unitate de 
tratare si asistenta medicala a 
cetatenilor din comuna. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1019. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Reabilitare si extindere 
retele de apa si canalizare”, 
Municipiul Paşcani,  cu suma de 
5.000 mii lei      RON. 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

acestei instituţii. 

1020. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa”,  
Comuna Plugari,  cu suma de 
16.300 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa de care vor 
beneficia  locuitorii acesteia 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1021. Anexa 3/15/02 cap.5001 
grupa 51 art.02 alin.03  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei  
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Pietruire drumuri 
comunale 12 km”,  Comuna 
Prisacani,  cu suma de 600. mii lei    
RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

 
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1022. Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor  
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Extindere retea electrica 
– 4 km”,  Comuna Prisacani,  cu 
suma de 500. mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  
este necesar introducerea 
sistemului iluminat public, de 
care vor beneficia  locuitorii 
acestora. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
 

1023. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa in 
sistem centralizat satele Breazu si 
Rediu”,  Comuna Rediu,  cu suma 
de 4.000. mii lei    RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
alimentarea cu apa  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

1024. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Dispensar uman 
Roscani”,  Comuna Roscani,  cu 
suma de 1.500 mii lei    RON. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Nu exista in prezent o unitate de 
tratare si asistenta medicala a 
cetatenilor din comuna. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1025. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie camin 
cultural ”, Comuna Scheia,  cu 
suma de 2.000 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
L 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
Judetul Iaşi întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemnea, mentţionăm 
ca, in conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul acestui minister se 
alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban. 
Construirea de noi aşezăminte 
culturale se poate realiza potrivi 
OUG 118/2006 de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, respectiv bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  acesta 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

1026. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie baza 
sportiva ”, Comuna Siretel,  cu 
suma de 1.200 mii lei    RON. 
 
Autori:  

Inexistenţa unei baze sportive, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi de natură sportivă în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

: 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

1027. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Retea de canalizare 
cartier nou”, Oras Targu Frumos,  
cu suma de 40 mii lei    RON. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
extinderea retelei de canalizare 
 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1028. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie  casa de 
cultura ”, Comuna Tomesti,  cu 
suma de 4.000 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1029. Anexa 3/15/02 cap.5001 
grupa 51 art.02 alin.03  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei  
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si /sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Modernizare DC 13 
Victoria- Stanca 2 Km ”, Comuna 
Victoria,  cu suma de 1.700 mii lei    
RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1030. Anexa 3/23/02 
Ministerul mediului 
Cap 5001 grupa 51 art.02 
alin.14 
Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a 
apelor 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Construire stavilar pe 
raul Jijia”, Comuna Victoria,  cu 
suma de 2.900 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Evitarea inundarii localitatii si 
limitarea pagubelor.  
 
: 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respşingerea 
amendamentului intrucat: 
Alineatul “Porgrame multianuale 
de mediu şi gospodărire a apelor “ 
cuprinde sumele aferente aplicarii  
OG nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, in cadrul carora nu se 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

regasesesc programe privind 
regularizarea raurilor. 
Finantarea lucrarilor de 
regularizare se asigura de catre 
Administratia Nationala Apele 
Romane de la titlul “Cheltuieli de 
capital”, iar pentru anul 2009 in 
proiectul de buget este prevazuta 
suma de 300 mil. lei. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1031. Anexa 3/33/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 02, alin.14 
Ministerul Mediului 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Parc”, sat Letcani, 
Comuna Letcani,  cu suma de 750 
mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Asigurarea de spatiu verde 
amenajat pentru oamenii din 
comuna 
 
 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat potrivit 
OUG nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;                               
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a Guvernului; 
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
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performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 
 
 

1032. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul Asfaltare DC 17 Rediu 
Aldei Comuna Aroneanu,  cu suma 
de 1.600 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1033. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4, lit. e 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Canalizare” in satele 
Aroneanu, Dorobant si Sorogari, 
comuna Aroneanu,  cu suma de 700 
mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
extinderea retelei de canalizare 
 
 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului. 

1034. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Covor asfaltic pe DJ 
247,”,   Comuna Barnova,  cu suma 
de 1.600 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1035. Anexa 3/35 
Ministerul Economiei  

Se propune alocarea  sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Extindere retea gaz,” in 
satul Barnova,   Comuna Barnova,  
cu suma de 800 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
alimentarea cu gaz 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
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relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 

1036. OG 7: Cap. 1, secţiunea 2, 
art. 4 , lit. e 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie baza 
sportiva” Comuna Grajduri,  cu 
suma de 600 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesara 
construirea unei baze sportive 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale  
 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1037. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DC 62 sat 
Ciocarlesti,”,   Comuna Scânteia,  
cu suma de 1.300 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1038. Anexa 7, Bugete locale, 
pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie noua sediu 
primarie” comuna Ciurea cu suma 
de 4.000 mii lei RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1039. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DC  28 
Proselnici -Miroslava” comuna 
Miroslava  cu suma de 8.000 mii lei 
RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1040. Anexa 6, Sume defalcate din 
TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale, art.4, 
lit.c din Legea Bugetului pe 
2009  pozitia 24 Iasi 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Asfaltare DC 39 Horpaz 
- Ciorbesti” comuna Miroslava  cu 
suma de 4.000 mii lei RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
 
Surse de finantare:  
Bugetul camerei Deputatilor: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputaţilor  pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1041. Anexa 7 
Pozitia 22, Judetul 
Hunedoara 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Pozitia 22 , Judetul Hunedoara  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Complex Aqua 
Land – bazine de inot si agrement”, 
Municipiul  Deva,   cu suma de 
7.814  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Dezvoltarea turismului local si 
de agrement 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Ministerului 
Turismului de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

1042. Anexa 7 Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitarea 
zonei urbane – Dealul Cetatii 
Deva”, Municipiul  Deva ,   cu 
suma de 8.350  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Dezvoltarea turismului local si 
agrement 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Ministerului 
Turismului de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1043. Anexa 7 Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Piata 
Agroalimentara Deva”, Municipiul  
Deva ,   cu suma de 7.200  mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea reamenajarii unui 
complex agroalimentar la 
standarde europene 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1044. Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare 
iluminat public”, Municipiul  Deva ,  
cu suma de 3.300  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Reducerea infractionalitatii in 
localitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
Diminuarea bugetului pe  anul 
2009 al Administraţiei 
Prezidenţiale ar crea dificultaţi în 
susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice acestei instituţii  publice. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
să repartizeze sumele pe localităţi. 
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1045. Anexa 7, Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare 
strazi”, Municipiul  Deva ,   cu 
suma de 4.500  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic si dezvoltarea turismului 
local 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Ministerului 
Turismului de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 

1046. Anexa 6 Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pentru anul 2009 
art.4 lit.e  

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare drum 
judeţean DJ687, tronsonul 
Sântuhalm- HD , Km 7+590 până la 
10+090.”, RON 
Municipiul  Hunedoara,   cu suma 
de 13.076,610  mii lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic si dezvoltarea turismului 
judetean 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1047. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentarea cu 
apă a satelor Nădăştia de Sus, 
Nădăştia de Jos şi Strei Săcel”, 
Oraşul Călan,   cu suma de 803,358 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
1048. Anexa 6 Pozitia 22 , Judetul 

Hunedoara  
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, pentru anul 2009 
art.4 lit.e 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Îmbrăcăminţi 
bituminoase pe drumul Comunal 
Strei- Sângeorgiu- Grid”, Oraşul 
Călan,   cu suma de 478,765 mii lei  
RON 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic si dezvoltarea turismului 
local 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1049. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă localitatea Nalaţ şi canalizare, 
epurare ape menajere Silvaşu de Jos 
şi Nalaţ”, Oraşul Haţeg,   cu suma 
de 3.846,994 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
1050. Capitol 1 sectiunea 2 art.4 

lit.e Legea Bugetului de Stat 
2009 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Canalizare şi 
staţie de pompare”, Oraşul Simeria,   
cu suma de 30.711, 608 mii lei  
RON 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Propunem respingerea 
amendamendului intrucat: 
 
În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1051. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Finalizare lucrări 
reabilitare şi extindere alimentare 
cu apă din sursa Bulbuc”, 
COMUNA Baru,   cu suma de 
411,570  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 
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In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

 
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 



  897 

1052. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Introducere 
canalizare menajeră”, COMUNA 
Baru,   cu suma de 832,614 mii lei  
RON 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 



  898 

Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1053. OG 7/2006 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Pod peste Valea 
Bozului localitatea Boz”, 
COMUNA BRĂNIŞCA,   cu suma 
de  270,020  mii lei  RON 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1054. OG 7/2006 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Bază sportivă”, 
COMUNA BRĂNIŞCA,   cu suma 
de 525,000  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Turismului 

Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului 
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1055. OG nr.7/2006  
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Construire de 
poduri şi podeţe dalate pe cursul 
pâraielor Valea Bună şi Valea Rea, 
amenajarea albiei şi consolidarea 
malurilor în amonte şi în aval de 
aceste lucrări”, COMUNA 
BRETEA ROMÂNĂ,   cu suma de 
318,126 mii lei  RON 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
Lucrarea se poate finanţa prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
Sumele pentru finantarea acestui 
program se asigura din sume 
defalcate din TVA si se aloca pe 
baza de Hotarari ale  Guvernului 
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1056. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă potabilă în sistem centralizat”, 
COMUNA Buceş,   cu suma de 655 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1057. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Îmbunătăţire 
reţea de drumuri de interes local”, 
COMUNA Buceş,   cu suma de 
1,100 mii lei  RON 
 
Autori:  

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1058. Anexa 3/15/02 Cap. 5001 
gr.51 art.02 alin.03 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Pietruire drumuri 
comunale DC 121 Arănieşi, DC 
115A Ulm”, COMUNA CERBĂL,   
cu suma de 327.759 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
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 stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
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performanţe diplomatice şi 
economice deosebite 

1059. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă în satele”, în satele Feregi şi 
Socet, COMUNA CERBĂL,   cu 
suma de 271,797 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1060. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, COMUNA CERTEJU DE 
SUS,   cu suma de 500,000 mii lei  
RON 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1061. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, în satele Peştiana şi Densuş 
COMUNA Densuş,   cu suma de 
1.500 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1062. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Ştei - Poieni”, COMUNA 
Densuş,   cu suma de 800 mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare:Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerul 
Turismului pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1063. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, COMUNA CERTEJU DE 
SUS,   cu suma de 500,000 mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
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serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1064. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
grupa 5 art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, în satele Peştiana şi Densuş 
COMUNA Densuş,   cu suma de 
1.500 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Necesitatea crearii retelei de apa 
si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
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în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1065. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Ştei - Poieni”, COMUNA 
Densuş,   cu suma de 800 mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare:Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerul 
Turismului pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1066. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Peştina DN68”, 
COMUNA Densuş,   cu suma de 
300 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare:Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerul 
Turismului pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1067. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.51 
art.02 alin.03 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare 
drum comunal Hărău-Deva (DC 
129)”, COMUNA HĂRĂU,   cu 
suma de 1.575 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Turismului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 
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In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

In  bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 

 

 
1068. Anexa 6 art.4 lit.e  

Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare DC 
167B „ in satul Luncoiu de Jos, 
Comuna Luncoiu de Jos, cu suma 
de 2.500 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerul 
Turismului pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1069. Anexa 6 art.4 lit.e  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare DC 19 
„ in satul Luncoiu de Sus, Comuna 
Luncoiu de Jos, cu suma de 1.148  
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerul 
Turismului pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1070. Anexa 6 art.4 lit.e  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare DC 
166A „ in satul Podele, Comuna 
Luncoiu de Sus, cu suma de 880  
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1071. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.51 
art.02 alin.03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Împietruire 
drumuri săteşti şi vicinale „ in satele 
Podele, Luncoiu de Sus, Luncoiu de 
Jos, Stejărel, Comuna Luncoiu de 
Sus, cu suma de 700 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
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Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1072. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.5 
art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă „ in satele Oraştioara de Sus, 
Ludeşti, Costeşti, Bucium, Comuna 
Oraştioara de Sus, cu suma de 1.000 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea finalizarii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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 primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
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relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1073. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.5 
art.02 alin.20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă „ in satele Clopotiva şi Valea 
Dîlji, Comuna Râu de Mori, cu 
suma de 2.000 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea finalizarii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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 subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1074. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.5 
art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţe a 
alimentare cu apă „ in satele 
Ostrovu Mic şi Ostrovu Mare, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
1.500 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Necesitatea finalizarii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1075. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.5 
art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţe a 
alimentare cu apă „ in satele Suseni, 
Brazi, Râu de Mori şi Ostrovel, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
1.000 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea finalizarii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
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programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1076. OG 7/2006 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Construire bază 
sportivă multifuncţională „ Comuna 
Râu de Mori, cu suma de 600 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Ministerului 
Turismului de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 
 

1077. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.5 
art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere şi 
modernizare reţea de canalizare ape 
uzate menajere„ in satele Teliucu 
Inferior, Cinciş-Cerna, Teliucu 
Superior, Comuna Teliucu Inferior, 
cu suma de 1.532,512  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Necesitatea finalizarii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
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Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1078. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  
Locuintei cap.5001 gr.5 
art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitarea şi 
modernizarea staţiei de epurare 
pentru ape uzate menajere „ in satul 
Teliucu Inferior, Comuna Teliucu 
Inferior, cu suma de 2.018,618 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Necesitatea finalizarii retelei de 
apa si canalizare pentru 
imbunatatirea conditiilor de  
locuire in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1079. Anexa 6 art.4 lit.e  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Vălişoara – Peştera 
Crăciuneşti „ comuna Vălişoara, cu 
suma de 1.000 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1080. Anexa 6 art.4 lit.e  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Zam – Almaş Sălişte„ 
Comuna Zam, cu suma de 2.000 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Adminstratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1081. Anexa 6 art.4 lit.e  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Zam – Tămăşeşti„ 
Comuna Zam, cu suma de 2.000 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Adminstratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1082. Anexa 6 art.4 lit.e  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705D, Stănija –Lim judeţului Alba, 
KM 29+840+34+700„ cu suma de 
6.100 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Adminstratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1083. Anexa 6 art.4 lit.e  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
707, Vaşa de Sus –Căzăneşti – Lim 
judeţului Arad, KM 22+585 - 
28+200 si 31+700 – 34+600„ cu 
suma de 7.552,564 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Adminstratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1084. Anexa 6 art.4 lit.e Sume 
defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Consolidare DJ 
762, Bulzeşti (zona Rişculiţă), 
8+400„ cu suma de 4.000 mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Adminstratiei 
Prezidential 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1085. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
762, Bulzeşti – Lim Judet Alba , 
22+400 – 28+000 si 0+000 – 
22+400„ cu suma de 7.200 mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1086. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
763A Şteia, 6+400 – 9+500 „ cu 
suma de 3.000 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1087. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
687 E Ghelari – Bunila , 18+130 – 
23+000 „ cu suma de 4.000 mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1088. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „IBU DJ 668 A 
Bosorod - Luncani, 9+100 – 
12+100 „ cu suma de 2.721,38 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1089. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „IBU DJ 668 C 
Batalar - Chitid, 10+100 – 10+650 „ 
cu suma de 1.500 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1090. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare  DJ 
708 E Popesti – Almasul Mic – 
Pestisu Mare, 9+650 – 12+000 si 
12+700 – 14+300„ cu suma de 350 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1091. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Proiectare 
modernizare  DJ 687 D Teliucu 
Inferior – lim Judet Caras Severin, 
15+100 – 45+380„ cu suma de 
1.508,563 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1092. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare  DJ 
708 D Muncel, 25+760 – 45+380„ 
cu suma de 686,630 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1093. Anexa 6 art 4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 
Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
707A:Lim. Judet Arad-Pojoga-
Salciva-Tisa-DN68A , 13+178-
21+778 „ cu suma de 15,054  mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1094. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Proiectare 
modernizare DJ 708D:Vetel-
Muncelul Mic-Feregi 14+900-
25+760 „ cu suma de 327, 250 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1095. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „BU pe DJ 
761B:Varmaga 6+350-6+95D „ cu 
suma de 650,045 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1096. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „BU pe DJ 
688:Dobra-Mihaiesti-Ro5cani  
6+825-7+125 „ cu suma de 282.593 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1097. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Amena|are 
parcare DJ 664A:Straja „ cu suma 
de 7.316,760 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1098. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Covor bituminos 
si consolidare versant DJ 664A km 
1+000-9+300 si  1+870-3+560 „ cu 
suma de 14.809,780 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1099. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
666:DN 66-Vulcan 1+010-3+000 „ 
cu suma de 2.500 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1100. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „BU pe DJ 
687C:Hateg-Rachitova  km 
17+820-19+820 „ cu suma de 9,060 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1101. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Zid de sprijin pe 
DJ 687C:Rachitova  16+120 „ cu 
suma de 40 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1102. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
S68:DN 66 - Bucium Orlea-
Gantaga 1+200-9+200 „ cu suma de  
12.853,187 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1103. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
664:Pas-Vulcan-Vuican 35+000-
41+700 „ cu suma de 11.860, 309 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1104. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „BU pe DJ 
705F:Castau-Sibisel km  8+6S6-
11+100 „ cu suma de  8.933, 440 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1105. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705D:Boze km  3+424-7+700 „ cu 
suma de 6.139  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1106. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
668B:Je!edinti-Magura km 5+800-
12+690 „ cu suma de  7.000 mii lei  
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1107. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare 
DJ705:Balsa-Almasu Mic de Munte 
km  29+712-30+500 „ cu suma de 
700  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1108. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modemiz.DJ 687 
J: Hunedoara-BoS-GroS-Cerbal-
Feregi - DJ 688 km19+550 - 
19+900 km 23+600 - 25+300 „ cu 
suma de  90,32 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1109. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705 J: (Chitid) -Ocolisu Mic 
Ludesti de Jos etapa II: km 1+200 -
10+000 „ cu suma de 3331,69 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1110. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
687 F: Teliucu Superior -Govajdia - 
Lelese km 10+300 -19+000 „ cu 
suma de 5833,3 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1111. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilit DJ 687: 
Sintuhalm – Hunedoara - CaIan     
km 0+000 -10+090 „ cu suma de 
91,51 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1112. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Moderniz DJ 742 
A: Buces (DN 74) - Dupa Piatra-lim 
jud. Alba km 8+100 -14+400 etapa 
II: km 9+300 - 14+400   „ cu suma 
de 666,08 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1113. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Moderniz. DJ 
705 D: Stanija - Buces km 34+700-
41+700 etapa II: km 37+400-
39+900 km 39+900-41+700          „ 
cu suma de  2539,17 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1114. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
706: Vorta - Tebea-DN 76 km 
28+800- 31+350                                  
„ cu suma de  1285.1 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1115. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Moderniz. DJ 
705 D. Stanija - Buces km 34+700-
41+700 etapa II: km 37+400-
39+900  „ cu suma de 219,53  mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1116. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705 A: Costesti -Sarmizegetusa       
km 19+465 - 38*510 „ cu suma de 
1782,93 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1117. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare si 
reabilitare DJ 107 B: Bobilna - 
Feredee km 0+000 - 4+500 - 4,5km 
„ cu suma de 171,37 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1118. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare si 
reabilitare DJ 107B: BobiIna-
Feredee km 0+000 - 4+500 - 4,5km  
Lucrari suplimentare „ cu suma de 
19,02 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1119. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
708 D: Feregi - Vadu Dobrii -Lunca 
Cernii de Sus km 25+760 - 53+600 
„ cu suma de 337,7 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1120. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
706:    DJ 706 A - Vorja -Tebea-
DN76,   km 12+100-16+000 km 
16+800-17+800 „ cu suma de 
956,13 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1121. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabiltare pod pe 
DJ 666 B: Iscroni - Aninoasa,  km 
0+000 - 5+750 „ cu suma de 92.11 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1122. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare pod 
pe DJ 666 B Iscroni Aninoasa, km 
0+000-5+750               „ cu suma de 
92.11 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1123. Anexa 6 art.4 lit.e 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare retele 
apa- str Victoriei„ mun.Lupeni  cu 
suma de mii 13.12 lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finalizare lucrare pentru 
fluidizare trafic 
 
Sursa: Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1124. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare retele 
apa- str Victoriei - lucrari  
suplimentare „ mun.Lupeni  cu 
suma de  6.222  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamendului intrucat: 

În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 
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1125. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa in zonele rurale 
si locuinte sociale „ in satele : 
Densus, Stei, Hatagel, Pesteana si 
Pestenita comuna Densus, cu suma 
de  42.07 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1126. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satele Socet 
si  Feregi comuna Cerbal., cu suma 
de 36, 4735 mii lei  RON 
 
Autori:  

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
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serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1127. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satele Riu 
de Mori. Suseni  Brazi, Ostrovel 
comuna Riu de Mori, cu suma de 
215 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250,000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1128. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satele 
Dancu Mare. Dancu Mic, 
Martinesti, Tamasasa   comuna 
Martinesti, cu suma de  438, 95475 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1129. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul  Vata 
de Jos comuna Martinesti, cu suma 
de  17,28905 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 



  979 

Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1130. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul  
Lesnic comuna, Vetel cu suma de  
500mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
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Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1131. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul 
Batrina comuna Batrina, cu suma de  
343 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1132. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul Ohaba 
Streiului,  Calan cu suma de   
163,533 mii lei  RON 
 
Autori:  

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
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serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1133. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul Ohaba 
Streiului,  Calan cu suma de   
163,533 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1134. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Stanija,   comuna Buces cu suma de  
5 000  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1135. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Tebea,  
comuna Baia de Cris  cu suma de   
5 800  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1136. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Briznic,   comuna Ilia  cu suma de   
97,0295 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 
Propunem respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu exista baza legala pentru 

alimentarea cu energie electrica 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Locuintei 

Pentru allimentarea cu apă potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
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incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

-  
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1137. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Sacamas   comuna Ilia  cu suma de 
248,448  mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 
Propunem respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu exista baza legala pentru 

alimentarea cu energie electrica 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Locuintei 

Pentru allimentarea cu apă potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

-  
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
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acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1138. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satele 
Clopotiva, Valea Diljii  comuna Riu 
de Mori cu suma de 297, 7753 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 
Propunem respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu exista baza legala pentru 

alimentarea cu energie electrica 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Locuintei 

Pentru allimentarea cu apă potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

-  
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
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acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1139. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Manerau comuna Pestisu Mic cu 
suma de 1.033,19034 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 
Propunem respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu exista baza legala pentru 

alimentarea cu energie electrica 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Locuintei 

Pentru allimentarea cu apă potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

-  
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1140. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Sohodd comuna Lelese  cu suma de 
611, 73947 
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 
Propunem respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu exista baza legala pentru 

alimentarea cu energie electrica 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Locuintei 

Pentru allimentarea cu apă potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

-  
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
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acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1141. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Tetiucu Interior comuna Tetiucu 
Interior cu suma de 794,97742 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 
Propunem respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu exista baza legala pentru 

alimentarea cu energie electrica 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Locuintei 

Pentru allimentarea cu apă potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 



  1002 

Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

-  
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
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acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1142. Anexa 3/15/2 capitol 5001 
gr.5 art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Totia  
comuna Bacia cu suma de 550 mii 
lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de 
locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 
Propunem respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu exista baza legala pentru 

alimentarea cu energie electrica 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării şi Locuintei 

Pentru allimentarea cu apă potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

-  
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1143. Cap. 1, sect. 2, art. 4, lit. e,  
Legea Bugetului de Stat 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitarea 
reţelelor de canalizare a apelor 
uzate oraş Haţeg, convenţia nr. 
1095/11.10.2007 în sumă de 9771 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Creşterea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, bugetul 
Camerei Deputaţilor pe anul 2009 a 
fost dimensionat în funcţie de 
necesităţile de finanţare a activităţii 
şi acţiunilor  desfăşurate de Camera 
Deputaţilor în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia României, 
revizuită. 
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1144. Cap. 1, sect. 2, art. 4, lit. e,  
Legea Bugetului de Stat 
2009 
 
Anexa 3/15/2 cap. 5001, gr. 
5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru canalizare şi 
alimentare cu apă potabilă în 
localităţile  Nalat şi Silvaşu de Jos, 
convenţia nr. 3879/26.09.2007 cu 
suma de 3804 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Creşterea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
Aceste lucrări se pot finanţa în baza 
Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
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 programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

1145. OG 7/2006 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Sala de sport”, 
Oras Hateg,   cu suma de 525,000  
mii lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Ministerului 
Turismului de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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1146. Anexa 6, sume defalcate 
TVA art. 4, lit. e, poziţia 22, 
Jud Hunedoara 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru obiectivul – Drum 
de centură DN 68-66 oraş Haţeg cu 
suma de 15203 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fluidizare trafic si scaderea 
costurilor de transport 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1147. O.G. 7/2006 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Bază sportivă”, 
Oras Hateg,   cu suma de 425  mii 
lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Turismului 

Propunem respingerea 
amendamendului intrucat: 

În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1148. Anexa 6, sume defalcate 
TVA art. 4, lit. e, poziţia 22, 
Jud Hunedoara 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitarea şi 
modernizarea de străzi urbane în 
oraşul Haţeg cu suma de 36623 mii 
lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fluidizare trafic si scaderea 
costurilor de transport 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Camerei 
Deputatilor pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1149. Anexa 3/15/2 cap. 5001, gr. 
5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă 
pentru oraşul Haţeg cu suma de 500 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

1150. Anexa 7, Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitare trotuare 
oraş Haţeg cu suma de 400 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fluidizare trafic si scaderea 
costurilor de transport 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Turismului 

Propunem respingerea 
amendamendului intrucat: 
 
În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 
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1151. Anexa 7, Pozitia 22 , Judetul 
Hunedoara  
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitare stradă 
Râul Mare, oraş Haţeg cu suma de  
300 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fluidizare trafic si scaderea 
costurilor de transport 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Ministerului 
Turismului de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
 
 

1152. Anexa 6 Sume defalcate 
TVA art.4 lit.e Legea 
Bugetului 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Îmbracăminţi bituminoase 
asfaltice pe DC 56 Streisingeorgiu 
Grid  etapa  a 2-a cu suma de 
478,766 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Fluidizare trafic 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 



  1013 

  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1153. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 
art.02 alin.20 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa a  satelor 
Nădăştia de Jos , Nădăştia de Sus şi 
Strei Săcel  cu suma de 803,358 mii 
lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţire condiţii locuire 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 

1154. Anexa 6 Sume defalcate 
TVA art.4 lit.e Legea 
Bugetului 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajare parc strada 
Pieţii, oraş Calan, jud Hunedoara cu 
suma de 250,711 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fluidizare trafic şi creşterea 
atractivităţii turistice 
 
Sursa finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerului 
Transporturilor pe anul 2009 au 
fost prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1155. Anexa 6 Sume defalcate 
TVA art.4 lit.e Legea 
Bugetului 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajare parc strada  
Independenţei , oraş Calan, jud 
Hunedoara cu suma de 24,700 mii 
lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fluidizare trafic şi creşterea 
atractivităţii turistice 
 
Surse finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerului 
Transporturilor pe anul 2009 au 
fost prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 

1156. Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administraţiei si Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Modernizarea şi extinderea 
Sistemului de iluminat public din 
oraşul Călan  şi localităţile 
apartinătoare cu suma de 1493,160 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Scaderea infracţionalităţii în 
localitate 
 
Sursă finanţare: Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Se  propune  respingerea 
amendamentului  intrucat sursa de 
finantare nu este sustenabila. 
De asemenea, menţionăm că , în 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, la capitolul „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul „transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare” sunt 
prevăzute fonduri pentru aceste 
programe, fiind  de competenţa 
ordonatorului principal de credite 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

să repartizeze sumele pe localităţi. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Camerei Deputatilor pe anul 2009 
au fost prevăzute fonduri la un 
nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1157. Cap.1 Sect.2 art.4 lit.e Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Extindere reţele  canalizare 
pluviala  si menajera cu suma de 
200 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
Nu se specfică dacă extinderea 
reţelei de canalizare apă pluvială şi 
menajeră este în mediul rural sau 
urban. 
În acest sens precizăm că aceste 
lucrări se pot finanţa în baza Legii 
nr. 224/2007 privind ratificarea 
acordului cadru de împrumut dintre 
România şi BDCE pentru 
finanţarea primei faze a proiectului 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
epurare a apelor uzate în localităţile 
cu o populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

1158. Anexa 6 Sume defalcate 
TVA art.4 lit.e Legea 
Bugetului 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii  străzi şi trotuare 
oraşul Călan cu suma de 500 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Fluidizare trafic şi creşterea 
atractivităţii turistice 
 
Surse finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Ministerului 
Transporturilor pe anul 2009 au 
fost prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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1159. Ministrul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajari exterioare  blocul 
21 strada Independentei cu suma de 
550 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii şi 
redcerea costurilor cu energia 
termică 
 
Sursă finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 

1160. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 
art.3 alin.20 
LegeaBugetului 2009 
Cap.1 sect.2 art.4 lit.e 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Bransamente apa-canal  
blocul 21 strada Independentei- 
Cota parte CLO din oraşul Călan cu 
suma de 50 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 
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1161. Ministerul mediului anexa 
3/23/02 cap.5001 gr.51 
art.02 alin.14 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajare zonă agrement 
oraş Călan (ştrand, pista role, 
patinoar) cu suma de 500 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Creşterea atractivităţii turistice si 
de agrement 
 
Sursă finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 nu sunt prevazute sume 
cu aceasta destinatie. 
Potrivit art.13^1, din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu din sumele provenind din 
taxa pe poluare pentru autovehicule 
se finanţează programe  si proiecte 
de realizare a pistelor pentru 
biciclişti ;  
Bugetul Fondului pentru Mediu nu 
este preavazut in bugetul MM, 
acesta aprobandu-se prin hotarare a 
Guvernului. 
 

1162. LegeaBugetului 2009 
Cap.1 sect.2 art.4 lit.e 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Extinderea reţelei de 
canalizare oraş Călan pentru strada 
Crişeni şi localitatea componentă  
Streisingeorgiu cu suma de 3446,8 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1163. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Modernizare staţii epurare 
ape menajere uzate ON şi OV Călan 
cu suma de 8927,87  mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
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15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1164. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 
art.3 alin.20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în satul 
Strei cu suma de 2728,59 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
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anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1165. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 
art.3 alin.20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în satul 
Batiz cu suma de 3894,87 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se respinge amendamentul întrucât: 

      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi BDCE 
pentru finanţarea primei faze a 
proiectului Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei este inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem integrat 
de sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
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relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1166. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 
art.3 alin.20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabila,  
în satul  în satul Valea 
Sângeorgiului cu suma de 1464,31 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1167. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 
art.3 alin.20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabila,   
în satul  în satul Ohaba Streiului cu 
suma de 700,58 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1168. Anexa 3/15/2 cap.5001 gr.5 
art.3 alin.20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabilă ,  
în satele Sîntămaria de Piatră, 
Călanul Mic şi Sâncrai cu suma de 
2430,55 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
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avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
350.420 mii lei.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
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primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
250.000 mii lei.  

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
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relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1169. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare 
locuinţe sociale, Scara A, Bl. G2, 
Str. N. Bălcescu, nr.6”, Municipiul  
Hunedoara,   cu suma de 583,114  
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Continuarea lucrarilor in vederea 
finalizarii obiectivului de 
investitii de importanta sociala 
importanta, datorita numarului 
redus de locuinte sociale existent 
in localitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale  

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1170. Cap.1 Sectiunea 2 Art. 4 lit. 
e 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea pentru judeţul 
Valcea   a sumelor necesare pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
-  „Construirea unei baze sportive 
cu teren de fotbal şi pistă de 
atletism”, comuna Sirineasa,    cu 
suma de  475 mii lei RON  
- Amenajare bază sportivă” comuna 
Muereasca,    cu suma de  520 mii 
lei RON 
- Alimentare cu apă”,  comuna 
Glăvile,    cu suma de  6.000 mii lei 
RON   
- Pod peste râul Topolog în punctul 
Balastiera Comanca – Corbii din 
Vale”,  comuna Nicolae Bălcescu,    
cu suma de  5.600 mii lei RON   
- „Constructie baza sportiva”,  
comuna Dragoesti,    cu suma de 25 
mii lei RON    
- Construcţie pod B.A. peste pârâul 
Otăsău în punctul Moteşti”,  
comuna Pietrari,    cu suma de 
1.280 mii lei RON  
 
- „Canalizare pe  distanţă de 23,5 
km Dealu Lăunele –Bădeni – 
Glodu”,  comuna Dănicei,    cu 
suma de 5.200 mii lei RON   
- „Amenajare bază sportivă”,   
comuna Grădiştea,    cu suma de 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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470  mii lei RON  7 
- „Construcţie pod în punctul Miu” 
comuna Mitrofani,    cu suma de 6 
000 mii lei RON   
- „Bază sportivă tip II” comuna 
Mitrofani,    cu suma de 6 000 mii 
lei RON  
- Construcţie pod peste râul 
Muereasca în punctul Gura Văii” , 
comuna Bujoreni,    cu suma de 300  
mii lei RON 
- „Construcţie pod beton armat 
peste râul Bistriţa în satul 
Mănăileşti”,  comuna Frânceşti,    
cu suma de1.500  mii lei RON 
- „Construcţie pod peste râul 
Lotru”,  satul Pascoia,  comuna 
Brezoi,    cu suma de 1.500  mii lei 
RON 
- Construcţie bază sportivă”,  
Orasul Băbeni,    cu suma de 1.000  
mii lei RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1171. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea   
pentru următoarele obiective : 
- „Reabilitare clădire fostul „Club al 
copiilor” comuna Tetoiu,    cu suma 
de 400  mii lei RON 
- „Construcţie nouă sediu Primărie” 
comuna Galicea,    cu suma de 
1.500  mii lei RON 
-  „Reabilitare şi extindere sediu 
Primăria” comuna Runcu,    cu 
suma de 500  mii lei RON 
 - „Achiziţionare teren în vederea 
construirii unui nou sediu pentru 
Judecătoria Horezu”, Horezu,   cu 
suma de 1.285 mii lei RON 
- Sediu Autorităţii de Sănătate 
Publică Vâlcea”,  Municipiul 
Ramnicu Valcea,    cu suma de 
7.000 mii lei RON 
- Reabilitare dispensar medical 
comunal” , comuna Cîineni,    cu 
suma de 700  mii lei RON 
- „Finalizarea construcţiei Spitalului 
Orăşenesc”,  Horezu,    cu suma de 
1.500  mii lei RON 
- „Teatrul Anton Pann”,  Municipiul 
Ramnicu Valcea,    cu suma de 
2.000 mii lei RON 
- „Reabilitare clădire a Muzeului de 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Nu exista baza legala conform 
Legii 500/2002 privind finantele 
publice , pentru finantarea 
obiectivului de investitii mentionat 
din bugetul Ministerului Economiei 
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Artă „Casa Simian””,  Municipiul 
Ramnicu Valcea,    cu suma de 
2.000 mii lei RON 
- „Reabilitare staţionar Stoiceni în 
vederea construirii unui cămin de 
bătrâni”,  comuna Nicolae 
Bălcescu,    cu suma de 800 mii lei 
RON 
- Construcţie dispensar uman P+1” 
comuna Olanu,    cu suma de 1.000  
mii lei RON 
- „Reabilitare imobil cămin de 
bătrâni”, Centru Social  Sf. Maria – 
Băile  Govora,   cu suma de 1.000 
mii lei RON 
- „Construcţie azil de bătrâni”,  
Orasul Băbeni,    cu suma de 1.000  
mii lei RON 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
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1172. Anexa 3/15/2 Cap. 5001 gr.5 
art.02 alin.  20  
Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si 
Locuintelor 

Pozitia 40 , Judetul Vâlcea 
 
Se propune alocarea pentru judeţul 
Valcea   a sumelor necesare pentru 
obiectivul de investitii „Alimentare 
cu apă potabilă în zona centrală cu 
bazin de captare”,  comuna 
Dragoesti,    cu suma de 30 mii lei 
RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare a 
Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
listele cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile valorice 
ale acestora. 

In bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei este 
prevazuta pentru finantarea acestui 
program, pe anul 2009, suma de 
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250.000 mii lei.  

 

1173. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea   
pentru următoarele obiective  
- „Asfaltarea drumului comunal  
Glăvile-Cireşoaica pe o distanţă de 
3.5 km”,  comuna Glăvile,    cu 
suma de  4.000 mii lei RON 
- Asfaltarea drumului comunal DC 
36 Ivăneşti – Stoileşti Centru pe o 
porţiune de 3,5 km”, comuna 
Stoilesti,    cu suma de 1.400 mii lei 
RON 
- „Reabilitare şi asfaltare DC 153 
Pietrari – Manta – Patirasti”,  
comuna Pietrari,    cu suma de 
3.360 mii lei RON 
- Reabilitare DC 126 Păuşeşti – 
Băile Govora”,  comuna Păuşeşti 
Otăsău,    cu suma de 788,291 mii 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
din Constituţie, potrivit căruia nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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lei RON 
- „Reabilitare drum sătesc DJ 646B 
– Şcoala Păuşeşti Otăsău km 0+000 
km 0+745m”,  comuna Păuşeşti 
Otăsău,    cu suma de 476,803  mii 
lei RON 
- „Asfaltare D.C.182 , DC 183 pe o 
distanţă de 8 km.”,  comuna 
Dănicei,    cu suma de 5.188,400 
mii lei RON 
- „Modernizare DC 16 Berislăveşti 
– Codrea.”,   comuna Berislăveşti,    
cu suma de 70 mii lei RON 
- „Modernizarea drumului DJ 676 
Grădiştea – Romaneşti ( 3 km 
drum).”,   comuna Grădiştea,    cu 
suma de 1.200  mii lei RON 
- Modernizarea drumului DC 79 
Turburea – Perteşti.”,   comuna 
Grădiştea,    cu suma de 800  mii lei 
RON 
- „Continuarea modernizării DJ 676 
– (asfaltare) între km 12+00 -
21+250 = 9 km”,   comuna Tetoiu,    
cu suma de 7.000  mii lei RON 
- „Asfaltare DJ 646 – C pe o 
lungime de 1,3 km” comuna Băile 
Govora,    cu suma de 700 mii lei 
RON 
- „Asfaltarea străzii Zăvoiului pe o 
lungime de 900 metri” comuna 
Băile Govora,    cu suma de 500  
mii lei RON 
- „Asfaltare DJ 678 D – 2km” 
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comuna Galicea,    cu suma de 
1.000  mii lei RON 
- „Asfaltare drum Valea Babei – 
Surpaţi – Cepari pe o porţiune de 2 
km” comuna Runcu,    cu suma de 1 
000 mii lei RON 
 - „Asfaltarea drumului comunal 
DC Roşiile – Cherăşti” comuna 
Roşiile,    cu suma de 900 mii lei 
RON 
- „Asfaltarea drumului Titeşti-
Racoviţa pe o porţiune de 5 km” , 
comuna Titeşti,    cu suma de 3 500  
mii lei RON 
- „Asfaltare DN 7 D Cîineni – 
Perişani – Poiana pe o distanţă de 3 
km” , comuna Titeşti,    cu suma de 
2 500  mii lei RON 
- „Asfaltarea drumului Perişani – 
Racoviţa pe o porţiune de 3 km” , 
comuna Perisani,    cu suma de 
1.200  mii lei RON 
- „Amenajare drum forestier DN 7 
D –Mănăstirea Boia pe o distanţă de 
3,5 km” , comuna Cîineni,    cu 
suma de 2.900  mii lei RON 
- „Asfaltare  DC satul Bogdăneşti – 
1 km şi drumul comunal DC sat 
Olteni – 1 km” , comuna Bujoreni,    
cu suma de 300  mii lei RON 
- „Reabilitare drumuri săteşti” satul 
Gurisoara,  comuna Mihaesti,    cu 
suma de 9.500  mii lei RON 
- „Asfaltarea drumului comunal DC 
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Coşani pe o porţiune de 3,2 km”,  
comuna Frânceşti,    cu suma 
de1.520  mii lei RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1174. Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi 
comunale, per anul 2009 

Pozitia 39, Judetul Vaslui  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Vaslui   cu 
suma de  2.771,83   mii lei RON 
pentru obiectivele : 
- Reparaţii drumuri, comuna 

Deleni,    400 mii lei RON; 
- Reparaţii drumuri comunale şi 

săteşti” comuna Bogdana 200 mii  
lei RON; 

- Îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară DC 17 Satu Nou - 
Portari”,  comuna Muntenii de 
Sus, cu suma de 2.171,830 mii  
lei RON; 

 
Sumele sunt necesare pentru 
repararea drumurilor din judet 
care se afla intr-o stare foarte 
proasta.  
 
Sursa Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
proiectul bugetului Administratiei 
Prezidentiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1175. Art.4. lite) 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Pozitia 39, Judetul Vaslui  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Vaslui   cu 
suma de 3.094,684     mii lei RON 
pentru obiectivele : 
- Alimentarea cu apa. Poduri şi 

podeţe, comuna Bogdana - de 
246 mii  lei RON  

- Alimentare cu apa în satul  Lacul 
Babei, comuna Bogdana - 100 
mii  lei RON 

- Alimentare cu apă, în satul  
Fântâna Blănarului, comuna 
Bogdana, -  80 mii  lei RON 

- Reţea distribuţie apă pentru puţul 
de mare adâncime, în satul 
Mînjeşti,  comuna Muntenii de 
Jos - 700 mii  lei RON 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
 
 
Sursa Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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- Alimentare cu apă”, în satul 
Muntenii de Sus,  comuna 
Muntenii de Sus, - 2.214,684  mii  
lei RON 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1176. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Pozitia 39, Judetul Vaslui 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Vaslui   
pentru următoarele obiective  

- Construire sediu Consiliul 
Comuna Delesti cu suma 
necesara pentru finalizare 
730 mii  lei; 

- Reabilitare Dispensar uman 
in localitatea Delesti cu 
suma de 750 mii  lei. 

  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
    - nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale de la care se propune 
finanţarea, pe anul 2009.  Prin 
proiectul de buget au fost prevăzute 
fonduri la nivelul corespunzător 
pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii normale a instituţiei. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1177. Se propune suplimentarea 
sumelor alocate Ministerului 
Economiei cu suma de 3.460 
mii lei  

Poziţia 39 Judeţul Vaslui  
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate Ministerului Economiei 
pentru Judeţul Vaslui în vederea 
realizării următoarelor obiective de 
investiţii : 
                                 
 - Aductiune de gaz metan”, 
comuna Deleni,    cu suma de 500 
mii lei RON 
- Alimentare cu gaz metan”, in satul  
Muntenii de Sus,  comuna Muntenii 
de Sus, cu suma de 2.960 mii  lei 
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Sumele sunt necesare pentru 
ămbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor din localităţile Deleni 
şi Muntenii de Sus.  
 
 
 
Sursa Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Nu exista baza legala conform 
Legii 500/2002 privind finantele 
publice , pentru finantarea 
obiectivului de investitii mentionat 
din bugetul Ministerului Economiei 
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1178. Anexa 3/14/01 Capitol 2000, 
grupa 10, Titlul I, Cheltuieli 
de personal 

Diminuarea cu 29.873.000 lei a 
bugetului alocat Ministerului 
Afacerilor Externe pentru 
“Cheltuieli de personal”. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Majorarea sumei alocate la 
capitolul Cheltuieli de personal 
cu 11,65% faţă de execuţia 
preliminată din 2008 este 
nejustificată în contextul 
măsurilor anunţate de guvern 
privind îngheţarea salariilor până 
la data de 15 aprilie 2009. 
 
Propunem alocarea sumei 
menţionate către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Programul privind 
contrucţii de locuinţe şi săli de 
sport. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat cresterea 
cheltuielilor de personal la 
Ministerul Afacerilor Externe este 
necesar pentru deschiderea de noi 
consulate cat si pentru acoperirea 
diferentelor de curs valutar, intrucat 
aproximativ 80% din totalul 
cheltuielilor se efectueaza in valuta 
pentru misiunile diplomatice ale 
Romaniei. În conditii comparabile, 
bugetul acestui minister pe anul 
2009 inregistreaza o reducere fata 
de executia pe anul 2008. 

1179. Anexa 3/14/06  
Numărul maxim de posturi 
şi fondul aferent salariilor de 
bază pe anii 2008-2009, 
Total din care : 
5101 Autorităţi publice şi 
acţiuni externe – Buget de 
stat   

Numărul maxim de posturi în anul 
2009 : 2403 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Majorarea numărului de posturi 
contravine prevederilor OUG 
223 / 30.12.2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat prin HG 
595/2008 pentru aprobarea 
participarii Romaniei la expozitia 
mondiala 2010- „Un oras mai bun o 
viata mai buna”, Shanghai, China, 
cu modificarile ulterioare, aceasta 
activitate, personal si fondurile 
aferente, au fost preluate de MAE 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

de la Ministerul pentru 
Întreprinderi Mici si Mijlocii, 
Comert, Turism si Profesii 
Liberale, unde se inregistreaza 
aceasta reducere de personal si 
fonduri. 

1180. Anexa 3/17/02 grupa 71, art 
01, alin 01, Active fixe 
Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
3.500.000 lei pentru înfiinţarea 
Judecătoriei Scorniceşti, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea asigurarii unor 
condiţii de lucru decente şi un 
spaţiu adecvat lucrului cu 
cetăţenii. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 au fost 
prevăzute fonduri la un nivel 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestei instituţii. 

1181. Legea bugetului de stat pe 
anul 2009  
Capitolul III, Dipoziţii finale

Legea bugetului de stat pe anul 
2009  
Capitolul III, Dipoziţii finale 
 
Se propune introducerea unui nou 
articol 261  - după art. 26 – care va 

Necesitatea respectării 
angajamentelor internaţionale 
ale României în domeniul 
apărării şi securităţii  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece potrivit 
proiectului de buget pentru anul 
2009 al Ministerului Apărării 
Naţionale creditele de angajament 
sunt asigurate la nivelul cerinţelor 
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avea următorul cuprins: 
„Art. 26. 1 – (1) Ministerul Apărării 
Naţionale poate încheia 
angajamente legale peste limita 
creditelor bugetare aprobate prin 
buget. 
(2) – Cheltuieile legate de 
participarea forţelor armate române 
la operaţiunile în străinătate sub 
egida ONU, OSCE, NATO, Uniunii 
Europene sau în cadrul unor coaliţii 
multinaţionale vor fi suportate din 
alte fonduri guvernamentale care 
pot finanţa acest tip de acţiuni. 
(3) – Creditele de angajament care 
se încheie pe acest an mu pot depăşi 
2,38% din produsul intern brut. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

estimate ale acestei instituţii. 
Finanţarea cheltuielilor legate de 
participarea forţelor armate române 
la operaţiunile din străinătate se 
realizează din creditele bugetare 
alocate prin bugetul Ministerului 
Apărării Naţionale  în conformitate 
cu angajamentele asumate prin 
acordurile încheiate, nemaifiind 
necesar un articol distinct în textul 
de lege. 

1182. Bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei si 

Suplimentarea cu suma de 
2.000.000 lei a bugetului 

Necesitatea alocarii din Fondul 
de Solidaritate Sociala a 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât: 
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Protectiei Sociale, cap. 
6800, grupa 79 Operatiuni 
financiare 
 

Ministerului Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale, cap. 6800, grupa 
79 Operatiuni financiare. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

2000.000 lei catre administratia 
locala a muncipiului Zalau 
pentru reconstruirea blocului 
E24 distrus in urma exploziei. 
 
Surse de finanţare: 
Mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat. 

- de la grupa 79 „Operaţiuni 
financiare”, titlul „Împrumuturi” se 
finanţează drepturi care reprezintă 
ajutoare rambursabile pentru 
refugiaţi conform Legii 
nr.122/2006 privind azilul în 
România.  
-   Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate  finanţa 
obiective de investiţii- blocuri de 
locuinţe din bugetul său  
-Potrivit legislaţiei în vigoare, 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale poate propune 
acordarea de ajutoare familiilor şi 
persoanelor aflate în extremă 
dificultate sau situaţii de necesitate 
care se aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului. 
 

1183. Capitolul I, secţiunea a-2-a, 
art 4, lit a) -  a) 2.022,2 
milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, potrivit anexei 
nr.4 

Capitolul I, secţiunea a-2-a, art 4, lit 
a) se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
 
-  a) Finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială va fi asigurată 
în proporţie de 70% din Bugetul de 
Stat pe anul 2009 şi în proporţie de 
30% din  bugetele Consiliilor 
Judeţene. 2.022,2 milioane lei 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4 

În prezent sunt judeţe care nu 
contribuie la finanţarea 
activităţilor aferente protecţiei 
copilului, sau contribuie într-o 
proporţie foarte mică, respectiv 
sub 10-15%. Astfel, sistemul 
este subfinanţat. 

Se propune respingerea 
amendamentului prin prevederea 
unei sume globale pe judeţe, fără 
impunerea  destinaţiei oferind 
consiliului judeţean autonomie  în 
alocarea fondurilor de la bugetul de 
stat. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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1184. Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02, cap. 
6801  „Asigurări şi asistenţă 
socială” 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 6801  
„Asigurări şi asistenţă socială” se 
modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 2000000 mii lei.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Sumele propuse acoperă numai 
80% din totalul necesarului pe 
anul 2009. Acestea sunt necesare 
pentru alocaţiile de stat pentru 
copii – 275000 mii lei; 
indemnizaţii pentru creşterea 
copilului – 700000 mii lei; 
alocaţii familiale complementare 
şi de susţinere pentru familia 
monoparentală – 350000 mii lei; 
indemnizaţii speciale pentru 
persoane cu handicap – 350000 
mii lei; ajutor încălzire cu lemne 
– 400000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2009 se utilizează pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 
-sumele prevăzute în bugetul  
Ministerului Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale asigură 
finanţarea drepturilor de asistenţă 
socială. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1185. Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/01, cap. 
6800, grupa 51  - Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Anexa nr. 3/20/01, cap. 6800, grupa 
51  - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 700 mii lei.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Suma este necesară pentru 
introducerea unui ajutor social în 
bani pentru familiile cu copii, 
care se întorc în ţară şi nu au 
locuinţă, loc de muncă şi nu au 
alte venituri. Acesta se acordă 
timp de 6 luni. Termenul poate fi 
prelungit cu încă 6 luni în 
condiţiile în care, în acestă 
perioadă, ANOFM nu i-a oferit 
niciun loc de muncă. Valoarea 
acestuia va fi de 75% din salariul 
minim pe economie.  
 
Suma trebuie majorată şi din 
cauza faptului că prevederile 
actuale nu acoperă nici 
prestaţiile existente 
 
Sursa de finanţare: economii 
făcute la capitolul cheltuieli: 
Guvern, Administraţia 
Prezidenţială, Parlament 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
Totodată, bugetele Senatului 
României si al Camerei Deputaţilor 
pe anul 2009 au fost dimensionate 
în funcţie de necesităţile de 
finanţare a activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate de aceste instituţii în 
anul 2009. 
De asemenea, bugetele Senatului 
României si al Camerei Deputaţilor 
au fost aprobate în conformitate cu 
prevederile art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită.  
 

1186. Anexa 01/04, capitolul 
8004, grupa 57 -  Asistenţă 
socială 

Anexa 01/04, capitolul 8004, titlul 
57 -  Asistenţă socială 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei.  
 
Autori:  

Se propune acordarea numai 
pentru anul 2009 a unei alocaţii 
de sprijin pentru persoanele care 
au terminat ajutorul de şomaj şi 
nu au refuzat nicio ofetă din 
partea ANOFM pentru ocuparea 
unui loc de muncă corespunzător 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
de stat se prevăd cheltuieli care au 
bază legală. 
Din bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale se pot 
acorda ajutoare de urgenţă sau 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
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calificării profesionale pe care o 
are. 
 
Sursa de finanţare: economii 
făcute la capitolul cheltuieli: 
Guvern, Administraţia 
Prezidenţială, Parlament 

ajutoare financiare pentru familii cu 
venituri reduse,  de la titlul 
„Asistenţă socială”, pe bază de 
hotârări ale Guvernului. 
De asemenea, din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj se pot 
acorda forme de sprijin pentru 
şomeri sau persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, prin 
proiectul bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale, Senatului Romaniei 
si Camerei Deputatilor pe anul 
2009 au fost prevăzute fonduri la 
un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestor instituţii. 

1187. Anexa 3/24/02 Capitol 5001, 
grupa 51, art. 02, alin. 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
120.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie la şoseaua 
ocolitoare a oraşului Balş, judeţul 
Olt 
 
Autori: 
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Lipsa soşelei de centură 
îngreuneaza mult circulaţia în 
oraş, aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei cetăţenilor.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea întrucât :  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1188. Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/02, cap. 5001, 
grupa 51, art. 02, alin.13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 

Pozitia 35 Suceava 
 
Constructie sosea de centura 
ocolitoare a municipiului Radauti, 
Jud. Suceava 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora.  
Surse de finanţare 

Se respingerea întrucât: 

-Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Invrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
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cu modificările ulterioare. 

. 
1189. Anexa nr. 3/24/01 

Capitolul 84.01-Transporturi 
 
 

Poziţia 42, judeţul Timiş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Timiş,  
pentru obiectivul „Pasaj denivelat 
DN 59 A KM 4+150”, cu suma de 
9.012 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
judeţului 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se respingerea întrucât: 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Invrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

- Precizam totodata ca o mai buna 
colectare a impozitelor si taxelor nu 
poate fi cuantificata astfel incat sa 
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poata constitui sursa de finantare. 

 
1190. Anexa nr. 3/24/01 

Capitolul 84.01-Transporturi 
 
 

Poziţia 42, judeţul Timiş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Timiş,  
pentru obiectivul „Centura 
ocolitoare a  orasului Timisoara 
DN6-km549 + 0,76 – DN 69 km6 + 
430”, cu suma de 8.000 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Lucrarea beneficiaza de 
finantare dintr-un credit extern 
finantat 75% de banca JBIC din 
Japonia cu suma de 17.971 mii 
Euro si 25% bugetul de stat. In 
aceste conditii este esentiala 
finantarea mai ales ca  DN 6 este 
finantat pntru reabilitare pe 
tronsonul Lugoj – Tr Severin cu 
104.000 mii lei. 
Sursa de finanţare 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se respingerea întrucât: 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Invrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

- Precizam totodata ca o mai buna 
colectare a impozitelor si taxelor nu 
poate fi cuantificata astfel incat sa 
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poata constitui sursa de finantare. 

 
1191.  

Anexa nr. 3/24/01 
Capitolul 84.01-Transporturi 
 
 

Poziţia 42, judeţul Timiş 
 
Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei din suma prevăzută 
pentru obiectivul „Drumul naţional 
DN 6 km 500 + 400 – km 552 
Lugoj – Timisoara” 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Lucrarea beneficiaza de 
finantare dintr-un credit extern 
finantat 75% de banca JBIC din 
Japonia cu suma de 30.000 mii 
Euro si 25% bugetul de stat. 
Daca tinem cont ca lucrarea este 
finalizata in proportie de 48% 
mai sunt necesari inca 10.400 
mii lei. In aceste conditii este 
esentiala finantarea mai ales ca  
DN 6 este finantat pntru 
reabilitare pe tronsonul Lugoj – 
Tr Severin cu 104.000 mii lei. 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se respingerea întrucât: 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Invrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

- Precizam totodata ca o mai buna 
colectare a impozitelor si taxelor nu 
poate fi cuantificata astfel incat sa 
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poata constitui sursa de finantare. 

 
1192. Ministerul Trasporturilor şi 

Infrastructurii 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de trasnport 
rutier 

Se propune alocarea sumei de 1 0 
000 mii lei din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  
pentru construcţia de  drum -express 
Galaţi-Brăila, jud. Brăila. 
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere Alinierea 
sistemului naţional de trasnport 
la sistemul european. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limita prevăzută în Bugetul pe 
anul 2008 

Se respingerea întrucât: 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările 
ulterioare.Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
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serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1193. Ministerul Trasporturilor şi 
Infrastructurii 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de trasnport 
rutier 

Se propune alocarea sumei de 150 
000 .mii lei din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  
pentru construcţia de  drum -express 
Brăila-Slobozia-Drajna, jud. Brăila. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere Alinierea 
sistemului naţional de trasnport 
la sistemul european. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limita prevăzută în Bugetul pe 
anul 2008 

Se respingerea întrucât: 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările 
ulterioare.Propunem respingerea 
amendamentului întrucât, reducerea 
fondurilor destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
dispoziţia Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1194. Anexa nr. 3/54/02 
 
Ministerul Turismului 
 
Capitol 5001 grupa 51 

Se propune alocarea  sumei de 84 
000 mii lei pentru Proiectul 
“Dezvoltarea zonei turistice Sinaia-
Perla Carpatilor”, oraş Sinaia, jud. 
Prahova. 

Documentatia tehnica a acestui 
proiect a fost realizata prin 
sprijinul primit din partea 
MDPL, care a acordat “Asistenţă 
tehnică pentru sprijinirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2009 pentru 
transferurile de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
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art.02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
turism 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Autorităţilor Publice Locale în 
vederea pregătirii tehnice a 
proiectelor de investiţii publice”, 
finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2007 –
2013” în conformitate cu HG 
811/2006.  
Proiectul "Dezvoltarea zonei 
turistice-Sinaia Perla 
Carpatilor", se incadreaza la 
parteneriat public-privat, iar  
partea de cofintare este de 50%. 
În consecinţă, este  extrem de 
greu de asigurat cofinantarea a 
50% având în vedere valoarea 
mare a acestei investitii. 
Sursa de finanţare: 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

realizarea investiţiilor în turism s-a 
alocat suma de 302.573 mii lei  faţă 
de 5.035 mii lei în anul 2008 . 
- Potrivit art.39 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România 
proiectele de investiţii în turism şi  
sursele de finanţare a 
documentaţiilor tehnice şi a 
lucrărilor de execuţie a programelor 
şi obiectivelor de investiţii în 
turism se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului  Turismului. 

  
 

1195. Anexa nr. . 3/54/02 
 
Ministerul Turismului 
 
Capitol 5001 grupa 51 
art.02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
turism 

Se propune alocarea sumei de 6000 
mii lei pentru -plata rată leasing 
aferenta achizitionarii 
echipamentului telegondolei 
realizata pe traseul Sinaia cota 998-
cota 1400, oraş Sinaia, jud Prahova. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Obiectivul face parte acelaşi 
proiect „Dezvoltarea zonei 
turistice-Sinaia Perla 
Carpatilor". 
Sursa de finanţare: 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2009 pentru 
transferurile de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea investiţiilor în turism s-a 
alocat suma de 302.573 mii lei  faţă 
de 5.035 mii lei în anul 2008 . 
- Potrivit art.39 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

proiectele de investiţii în turism şi  
sursele de finanţare a 
documentaţiilor tehnice şi a 
lucrărilor de execuţie a programelor 
şi obiectivelor de investiţii în 
turism se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului  Turismului. 

  
 

1196. Ministerul Trasporturilor şi 
Infrastructurii 
Program 24 pentru 
modernizarea Metrou 
Bucureşti-etapa III 
 

Se propune alocarea sumei  30 000 
mii lei pentru extindere reţea 
metrou -Magistrala V Universitate –
Drumul Taberei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Metroul în Drumul Taberei este 
o necesitate cu atât mai presanta 
cu cât trece timpul şi traficul 
devine mai anevoios. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului 
Trasporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât :  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
este inclusă fişa cod 
24.84.01.071007 „MAGISTRALA 
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V – METROU ETAPA I-A 
DRUMUL TABEREI - 
UNIVERSITATE” cu suma de 
12.060 mii lei. 

1197. Ministerul Transpoturilor 
Anexa 3/24/02 Cap 84.01 
Transporturi 

Se propune alocarea sumei de 
50.000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Drum National expres 
Galati - Braila” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Numarul tot mai mare de 
autoturisme si traficul din ce in 
ce mai aglomerat fac greoaie 
deplasarea intre cele doua centre 
administrative, motiv pentru care 
este necesar extinderea si 
modernizarea drumului existent 

Se propune respingerea întrucât :  

-- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, 
potrivit căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
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fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
1198. Ministerul Transpoturilor 

Anexa 3/24/01 Cap 84.01 
Transporturi 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 200 mii lei pentru 
asfaltarea drumului DN 26, strada 
Coşarelor – 1.5 km, Sat Costi, 
comuna Vînători, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor   publice  
îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de 
aceea este necesară asfaltarea 
drumului DN 26 in satul Costi. 

Se propune respingerea întrucât :  

-- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, 
potrivit căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
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publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
1199. Ministerul Turismului 

Anexa 3/54/02, capitolul 
5005, grupa 51, art 02, alin 
21 
Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 
pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in 
turism 

Se propune alocarea sumei de 
2400000 lei, pentru restaurare 
monumente istorice (3 biserici) 
comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţiile sunt necesare pentru 
atragerea de turişti, acestea 
aflându-se într-o stare precară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat: 
-nu exista baza legala pentru 
finantarea lucrărilor de reabilitare a 
monumentelor instorice din bugetul 
Ministerului Turismului. 
În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 

-nu se precizează sursa de 
finanţare. 

 

1200. Ministerul Turismului 
Anexa 3/54/02, capitolul 
5005, grupa 51, art 02, alin 
21 
Transferuri de la bugetul de 

Se propune alocarea sumei de      
50.500 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitarea 
monumentelor istorice, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 

Se află într-o stare degradantă  Se propune respingerea 
amendamentului întrucat: 
-nu exista baza legala pentru 
finantarea lucrărilor de reabilitare a 
monumentelor instorice din bugetul 
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stat catre bugetele locale 
pentru realizarea 
obiectivelor de investitii in 
turism 

 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Ministerului Turismului. 
În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 

-nu se precizează sursa de 
finanţare. 

 

1201. Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 21 – 
Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism 

Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investitţii în turism 
 
 
Se propune alocarea sumei de 1.800 
mii lei din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului «Dezvoltare 
turistică braţ Borcea Călăraşi», 
mun. Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Obiectiv esenţial pentru 
atragerea turiştilor şi pentru 
dezvoltarea comunităţii locale 
respective. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat: 
-nu exista baza legala pentru 
finantarea lucrărilor de reabilitare a 
monumentelor instorice din bugetul 
Ministerului Turismului. 
În bugetul Ministerului Turismului 
sunt cuprinse în principal sume 
pentru transferurile catre bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investitii in turism ale 
autoritatilor publice locale. 

-nu se precizează sursa de 
finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  
 

1202. Anexa 3/24/02 – Ministerul  
Transporturilor şi 
Infrastructurii - Capitol 8401
Transporturi 

Anexa 3/24/02 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Capitol 8401 
Transporturi 
 
Se propune alocarea sumei de 8000 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectului de investitii “Reabilitare 
DJ 104 Sercaia-Hoghiz”, jud. 
Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Se propune realizarea studiilor 
premergatoare, proiectului 
tehnic, a procedurilor juridice 
(exproprieri) pentru reabilitarea 
DJ 104 Sercaia-Hoghiz. In 
prezent DJ  104 se afla in 
procesul de clasificare in drum 
national. 

Se propune respingerea întrucât :  

-- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, 
potrivit căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
1203. Anexa 3/24/02 – Ministerul  

Transporturilor şi 
Infrastructurii - Capitol 8401
Transporturi 

Se propune alocarea sumei de 7000 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Ocolitoarea 
Municipiului Codlea”, jud. Braşov. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Se propune realizarea studiilor 
premergatoare, proiectului 
tehnic, a procedurilor juridice 
(exproprieri) pentru realizarea 
ocolitorii Municipilui Codlea, 
situat pe DN 1. 

Se propune respingerea întrucât :  

-- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, 
potrivit căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare. 

 
1204. Anexa 3 / 24 / 29  

Ministerul Transporturilor 
Capitol 84.01 – Transporturi 
Cod 24.84.01.071004 
 

Se propune suplimentarea cu 22 754 
mii lei (de la 73 777 la 96 531 mii 
lei) a valorii  propuse pentru a fi 
finanţate în cursul anului 2009 
pentru categoria de investiţii 
Magistrala IV Metrou - R2: Gara de 
Nord – Laromet.   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Amendamentul este necesar 
întrucât finalizarea lucrărilor la 
Magistrala IV Metrou reprezintă 
o prioritate pentru cetăţenii zonei 
de Nord a Bucureştiului, această 
investiţie fiind unul din 
proiectele începute în 1989 şi 
nefinalizate încă. Guvernul 
Tăriceanu şi-a propus finalizarea 
cât mai rapidă a lucrărilor, în 
acest sens fiind propusă o 
eşalonare a valorii rămase de 
finanţat astfel încât în anul 2010 
Magistrala IV să fie dată în 

Se propune respingerea întrucât :  

-- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, 
potrivit căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

folosinţă. În situaţia în care suma 
propusă spre a fi finanţată în 
cursul anului 2009 scade, atunci 
estimările făcute pentru anii 
următori se decalează şi 
finalizarea investiţiei va întârzia 
nepermis de mult.  
Amendamentul prezintă 
susţinere economică având în 
vedere propunerea pertinentă a 
Guvernului Tariceanu de 
eşalonare a valorii rămase de 
finanţat în 2009 la acelaşi nivel 
cu fondurile cheltuite pentru 
aceeaşi categorie de investiţii în 
cursul anului 2008 (96.531 mii 
lei propunerea Guvernului 
Tăriceanu comparativ cu 96 373 
mii lei rezultaţi din execuţia 
preliminară a lucrării pe anul 
2008). Noul buget propus de 
guvern propune o valoare şi mai 
mică decât cea cheltuită în 
cursul anului trecut (73 777 mii 
lei), ceea ce ar întârzia 
executarea lucrărilor şi termenul 
de finalizare al acestora. Astfel, 
propunerea de suplimentare cu 
22 754 mii lei (de la 73 777 la 
96 531 mii lei) a valorii propuse 
pentru a fi finanţate în cursul 
anului 2009  pentru categoria de 
investiţii Magistrala IV Metrou 
reprezintă un amendament 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Menţionăm că în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
este inclusă fişa cod 
24.84.01.071004 „Gara de Nord – 
Laromet” cu suma de. 73.777  mii 
lei. 
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necesar la Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2009. Surse de 
finanţare: din 96 531 mii lei 
rezultaţi în urma suplimentării, 
66 023 mii lei provin din 
investiţii ale agenţilor economici 
cu capital de stat şi 30 508 mii 
lei provin din cheltuieli aferente 
programului I cu finanţare 
rambursabilă. 

1205. Anexa 3/24/29 cap.64.01- 
obiectiv proiect nou 
Ministerul Trasnporturilor si 
Infrastructurii  

La Anexa 3/24/29 cap.64.01- 
obiectiv proiect nou - Ministerul 
Trasnporturilor si Infrastructurii, se 
propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii „Construire 
terminal pasageri la Aeroportul 
Oradea”  in valoare de 183.842 mii 
lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
areroportuare si aducerii la 
standarde europene a 
Aeroportului Oradea  
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerul 
Trasnporturilor si Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât :  

- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Aeroportul Oradea este aeroport 
de inters local, iar lucrările la 
construcţia pistei se finanţaeză din 
bugetul autorităţilor publice locale.    
 

1206. Programul de crestere a 
capacităţii aeroportuari şi a 
siguranţei trasnsportului 
aerian – Ministerul 
Trasnporturilor si 
Infrastructurii 

 
Se propune suplimentarea sumei 
alocate Programului de crestere a 
capacităţii aeroportuari şi a 
siguranţei trasnsportului aerian 
pentru obiectivul „Extindere si 
modernizare suprafete de miscare la 
Aeroportul Oradea” cu suma de 
176.371, 9 mi lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
areroportuare si cresterii 
gradului de siguranţă pe 
Aeroportului Oradea  
Sursa de finantare  
Bugetul Ministerul 
Trasnporturilor si Infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea întrucât :  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările ulterioare,  
iar sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi politica 
sa în domeniu. 
- Aeroportul Oradea este aeroport 
de inters local, iar lucrările la 
construcţia pistei se finanţaeză din 
bugetul autorităţilor publice locale.    
 

1207. Anexa 3/21/26  
Programul 338 
Programul multianual pe  

Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului „”Centru de Afaceri si 

Obiectivul este necesar pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri 
atat in orasul bacau, cat si in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea 
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perioada 2002 – 20012 de 
înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologice şi 
de afaceri  
  
Ministerul Intreprinderilor 
Mici si Mijlocii, Comertului, 
si Mediului de Afaceri 

Expoziţional Bacău” cu suma de 
21.342 mii lei.  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

regiune.  acestui obiectiv de investiţii din 
bugetul Ministerului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
aşa cum prevede art.14 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
De asemenea nu se precizează 
sursa de finantare. 

1208. Anexa nr1/capitol 8601/ 
subcapitol 03 

Suplimentarea cu 13.840 mii lei 
pentru „Programul strategic de 
asigurare a suportului tehnic 
national pentru energetica nucleara” 
si Programul 640 Planul Sectorial in 
domeniul cercetarii dezvoltare in 
industrie” rezultand suma de 45.492 
mii lei defalcata astfel: pentru 
Programul strategic de asigurare a 
suportului tehnic national pentru 
energetica nucleara suma de 41.192 
mii lei si pentru Programul 640 
Planul Sectorial in domeniul 
cercetarii dezvoltare in industrie” 
suma de 9.300 mii lei 
 
Autori:  

Finantarea si finalizarea 
programelor de cercetare cu 
implicatii importante pentru 
economia nationala a caror 
nefinalizare atrage raspunderea 
României pentru incalcarea 
obligatiilor prevăzute in legi 
tratate, conventii  
Sursa de finantare: Diminuarea 
capitolului 8601/ titlul 55 cu 
suma de 6000 mii lei si a 
cap.5101 titlul 01 cu 7.840 mii 
lei 

Se propune respingerea 
amandanemtului intrucat nu se 
mentioneaza bugetele caror  
Ordonatori principali de credite se 
diminueaza cu sumele propuse 
pentru a  finanta suplimentar 
programul 577 „Program strategic 
de asigurare a suportului tehnic 
national pentru energetica 
nucleara” si programul 640 „Planul 
sectorial în domeniul cercetarii- 
dezvoltarii din industrie ” 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1209. 
. 

Anexa nr.3/22 
Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale 
Sinteza Politicilor Publice 
Finantate prin Proiectul de 
Buget 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Agiculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale 
96.000 mii lei, pentru următorul 
obiectiv:  
 
Sustinerea infiintarii si functionarii 
Camerelor pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala, cu suma de 
96.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Fondul de rezerva la dispozita 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
  1. Nu este temei legal pentru 
înfiinţarea Camerelor pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală. 
 - Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se angajează 
pe bază de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele publice, 
cu modificările ulterioare.  
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1210. 
. 

Anexa nr.3/22 
Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale 
Gestionarea domeniului 
funciar 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Agiculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale  
145.000 mii lei, pentru următorul 
obiectiv:  
Stimularea comasarii funciare 
Programul Renta viagera  , cu suma 
de 145.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare:   
Fondul de rezerva la dispozita 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. În anul 2009 pentru Programul 
Renta viagera a fost propusă suma 
de  55 mil lei cu 73,4%  mai mult 
faţă de anul 2008 (31,7 mil lei). 

  Suma este fundamentată pe baza 
suprafeţelor înstrăinate sau 
arendate în anul 2008. 

2. Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se angajează 
pe bază de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modifcările ulterioare.  

 
1211. 

. 
Anexa nr.3/22/02 
Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale 
Capitolul 5001, Titlul 10, 
Articol 01,  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 22.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Prin comparatie cu suma de 
30.618 mii lei alocata in anul 
2008, rezulta o scadere cu 
73,87% a sumelor pentru plata 
orelor suplimentare. Incepand cu 
01.03.2009, APIA va incepe 

Propunem respingerea 
Nu se precizează sursa de finanţare. 
Conform legislaţiei  în domeniul 
salarizării  orele efectuate peste 
durata normată a timpului de 
muncă pot fi  compensatr cu timp 
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Cheltuieli curente 
Alineat 07 Ore suplimentare 
8000 mii lei 
 

  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

activitatea de primire cereri 
pentru subventia europeana in 
folosul fermierilor romani. 
Sustin pastrarea platii orelor 
suplimentare in favoarea 
salariatilor care lucreaza cu 
fonduri europene, cu atat mai 
mult, cu cat APIA a platit 464,5 
mil din FEGA. 

liber corespunzător.  
Este de menţionat că APIA 
funcţionează conform legii cu un 
număr de 5.390     posturi, acest 
număr putând fi majorat prin 
redistribuire de posturi din 
instituţiile şi structuile aflate în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale. Prin urmare prin adoptarea 
unor măsui organizatorice 
corespuzătoare pot fi îndeplinite 
atribuţiile de serviciu ce către 
personalul acestei instituţii în 
cadrul programului normal de 
lucru. 

1212. Anexa 3/25/02 Cap 51, art 
01, Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
8.844.755,24 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a 
Campusului Şcolar din comuna 
Osica de Sus, judeţul Olt  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Investiţia de află în curs de 
derulare. Suma solicitată 
reprezintă valoarea rămasă de 
decontat (inclusiv TVA) 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1213. Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
750.000 lei  pentru extinderea si 
modernizarea grădiniţei ,,Dumbrava 
Minunată, din oraşul Drăgăneşti – 
Olt, judeţul Olt. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a copiilor din comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1214. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
240.000 lei pentru reabilitarea 
Grădiniţei cu priogram prelungit din 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a copiilor din comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1215. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
360.780 lei pentru reabilitarea 
Şcolii cu clasele I-VIII Mărgineni, 
din oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală si afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1216. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
476.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii la Şcoala 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală si afecteaza conditiile de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
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 generală din satul Falcoeni, comuna 
Potcoava, judeţul Olt  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

studiu.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1217. Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
797.300 lei pentru  reabilitarea 
grădiniţei cu program prelungit din 
comuma Potcoava, judeţul Olt  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a copiilor din comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
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1218. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art 01, Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
4.760.000 lei pentru construcţia 
unui campus şcolar în comuma 
Potcoava, judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1219. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 31 Vâlcea 
Se propune alocarea sumei de 
155.000 lei pentru reabilitarea şcolii 
cu clasele I-IV din comuna Alunu, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Investiţia a fost finanţată de 
Guvernul României prin H.G. 
nr. 962/2008, anexa nr. 1. 
Lucrarea a fost finalizată. Suma 
solicitată reprezintă diferenţa 
care trebuie primită de la 
Guvernul României. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

ministerul respectiv. 
 

1220. Anexa 3/25/02 Cap 51, art 
01, alin. 15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
500.00 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construire a 
Campusului Şcolar Şcoala de Arte 
şi Meserii  din comuna Izvoarele, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Investiţia este finanţată prin 
“Programul Operaţional 
Regional”. Suma finanţată 
reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local 
 
Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1221. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
350.000 lei pentru reabilitarea 
Şcolii cu clasele I-VIII Alimăneşti 
din comuna Izvoarele, judeţul Olt 

Investiţia este finanţată prin 
“Programul Operaţional 
Regional”. Suma finanţată 
reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
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 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1222. Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
250.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare şi extindere 
la grădiniţa din  comuna Giuvărăşti, 
judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a copiilor din comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
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1223. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru cofinanţarea 
investiţiei de reabilitare a Şcolii 
Generale din comuna Cilieni, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Suma reprezintă partea de 
cofinanţare a Consiliului Local. 
Investiţia face parte dintr-un 
proiect finanţat de Banca 
Mondială 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1224. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
650.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la Şcoala cu 
clasele I-VIII din comuna 
Scărişoara, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Elevii învaţă în prezent în 
condiţii improprii care le pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală si afectează condiţiile de 
studiu.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 



  1085 

  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
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investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1225. Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a sistemului 
de încălzire centrală la Grădiniţa cu 
program normal din comuna 
Scărişoara, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educaţională 
a copiilor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
 

1226. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.400.000 lei  pentru reabilitarea şi 
modernizarea Liceului Tudor 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală si afecteaza conditiile de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
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 Vladimirescu din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
Autori:  
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studiu.  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1227. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
Capitol 51, art.01, alin.15 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru reabilitarea Scolii generale  
sat Biusca, com. Benesat 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală si afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta in 
bugetul Ministerului Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba.De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu există 
capitolul bugetar „51”. 
Totodată, finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament se 
poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Pentru astfel de obiective de 
investiţii, alocarea sumelor se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
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1228. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa3/25/01 
Anexa3/25/02 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii ron pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare şcoala şi 
grădiniţă”, com. Valea Teilor, jud. 
Tulcea 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret 
modalitatea de alocare a sumei 
respective. Totodată, finanţarea 
obiectivului de investiţii amintit în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. Pentru astfel de obiective 
de investiţii, alocarea sumelor se 
face, potrivit legii, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1229. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa3/25/01 
 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii ron pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare corp B 
şcoală”, com. Rândunica, jud. 
Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret 
modalitatea de alocare a sumei 
respective. Totodată, finanţarea 
obiectivului de investiţii amintit în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. Pentru astfel de obiective 
de investiţii, alocarea sumelor se 
face, potrivit legii, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
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1230. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa3/25/01 
Anexa3/25/02 

Se propune alocarea sumei de 
235,68 mii lei pentru reabilitarea 
şcoală şi grădiniţă din comuna 
Mahmudia, judeţul Tulcea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret 
modalitatea de alocare a sumei 
respective. Totodată, finanţarea 
obiectivului de investiţii amintit în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. Pentru astfel de obiective 
de investiţii, alocarea sumelor se 
face, potrivit legii, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
 

1231. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 265,2 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare arhitectură interioară şi 
exterioară instalaţii interioare Şc 
Gen Nr 1 Bumbeşti-Jiu”, oraş 
Bumbeşti-Jiu 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
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Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1232. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea de 325 mii lei 
sumei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoală în satul 
Cărbuneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1233. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoală în satul Creţeşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1234. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoală în satul 
Pojogeni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
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1235. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoală în satul 
Stefăneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1236. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoală în satul Cerăt” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
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Alocare din suma prevăzută bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1237. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoală în satul Cojani” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1238. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare grădiniţă de la IAS” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
reabilitarea de urgenţă, aceasta 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
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unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1239. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare grădiniţă din Tg. 
Cărbuneşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
reabilitarea de urgenţă, aceasta 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1240. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 5100 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare corp clădire şcoală 
gimnazială Tg. Cărbuneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1241. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin Colegiul 
„T.Arghezi”” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea căminului, 
acesta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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specificată. 

1242. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 6,78 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şc Gimnazială I-VIII 
„Uscătescu” oraş Târgu Cărbuneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1243. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 271 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Colegiul Naţional „T 
Arghezi”oraş Târgu Cărbuneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
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Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1244. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 75 
mii lei pentru obiectivul: 
„Modernizare centrală term şi grup 
social la şcoala Strâmba Vulcan, 
comuna Ciuperceni” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1245. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 111 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi consolidare şcoala 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
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art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

generală Ciuperceni, comuna 
Ciuperceni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1246. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru obiectivul: „Reparare 
şarpante şi învelitori la şcoala 
Câlnic”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune repararea acoperişului, 
acesta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată permiţând 
intemperiilor să patrunda în 
cladire, aceasta degradându-se. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 
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1247. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru obiectivul: „Reparare 
şarpante şi învelitori la şcoala 
Pinoasa, comuna Câlnic”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune repararea acoperişului, 
acesta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată permiţând 
intemperiilor să patrunda în 
cladire, aceasta degradându-se. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1248. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Primară 
Muşeteşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
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Alocare din suma prevăzută bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1249. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Sat Grui, 
comuna Muşeteşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1250. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Generală Nr. 2 
Sîrbeşti, comuna Muşeteşti” 
Autori:  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
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capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
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uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1251. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Sat Motru Sec, 
comuna Padeş”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 
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1252. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Sat Cloşani, 
comuna Padeş”  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1253. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1800 
mii lei pentru obiectivul „Centrală 
termică Şcoala Generală Padeş, 
comuna Padeş” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune realizarea urgentă a 
sistemului de încalzire. 
 
 Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1254. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 18,51 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Gen 
Samarineşti, comuna Samarineşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1255. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Sat Gornăcel, 
comuna Schela 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1256. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Grădiniţă Sat Gornăcel, 
comuna Schela”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
reabilitarea de urgenţă, aceasta 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1257. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala comuna 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
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art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Scoarţa”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1258. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Budieni 
comuna Scoarţa”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1259. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Bobu 
comuna Scoarţa”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1260. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Copăcioasa 
comuna Scoarţa”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  sursa de 
finanţare este generic 
prezentată.Totodată, precizăm că 
sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării pentru finanţarea 
cheltuielilor de capital ale unitatilor 
de invatamant preuniversitar se 
repartizează pe comune, oraşe, 
municipii, judeţe şi sectoare ale 
municipiului Bucureşti şi, în cadrul 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

acestora, pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

1261. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru obiectivul: „Sală de 
sport Şcoala Generală Scoarţa” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unei săli de sport, 
deşi sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Aceasta urmează să asigure 
elevilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  (jocuri 
de sală), şi/sau  pentru 
antrenamentul individual al 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1262. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Căleşti, 
comuna Stăneşti”  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
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unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1263. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Curpen, 
comuna Stăneşti”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1264. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 250 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala comuna 
Stăneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1265. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Baloşani 
comuna Stejari”  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

specificată. 

1266. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Băceşti 
comuna Stejari” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1267. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala sat Popeşti, 
comuna Stejari”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocare din suma prevăzută bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1268. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala nr.2 comuna 
Stejari”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1269. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei 206 mii 
lei pentru obiectivul: „Reabilitare 
Grădiniţă din satul Baloşani, 
comuna Stejari”  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
reabilitarea de urgenţă, aceasta 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
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Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1270. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Generală 
Pişcoiu comuna Stejari”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 
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1271. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare sala de sport scoala 
generală Teleşti” 
  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea de degradare în care se 
află nu permite desfăşurarea 
activităţilor sportive ale elevilor 
din localitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată, 
finanţarea obiectivului de investiţii 
amintit în amendament se poate 
efectua din sumele deja prevăzute 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru astfel 
de obiective de investiţii, alocarea 
sumelor se face, potrivit legii, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
iniţiate de ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1272. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare scoala generală 
Teleşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1273. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Grădiniţa Teleşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
reabilitarea de urgenţă, aceasta 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1274. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoala sat Cocorova, 
comuna Turburea”  
 
Autori:  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
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unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1275. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şcoala sat Poiana, 
comuna Turburea”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 
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1276. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare grădiniţă sat Poiana, 
comuna Turburea” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
reabilitarea de urgenţă, aceasta 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1277. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare grădiniţă sat Cocorova, 
comuna Turburea”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
reabilitarea de urgenţă, aceasta 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1278. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Şcoala Generală 
„Grigore Geamăni”comuna 
Turcineşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1279. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 9335 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare campus şcolar 
Peştişani” 
 
Autori:  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea campusului 
şcolar, acesta găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată şi 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
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unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

neasigurând elevilor condiţiile 
optime de igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât nu este clar 
specificată. 

1280. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, Cap. 
51, art. 01, alin. 15 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construire 
grădiniţe în satele Lunca Prahovei şi 
satul Banului”, com. Măgureni, cu 
suma de 1.800.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

exerciţiului bugetar . 

1281. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, cap. 
51, art. 01, alin. 15 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare 
Şcoala cu clasele I-VIII Cocorastii 
Misli şi Grădiniţa cu program 
normal din Cocorastii Mislii, com. 
Cocorastii Mislii, cu suma de 
600.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar . 

1282. Proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2009 
Cap. I, Sectiunea a 2-a, art.4, 
lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire sala 
de sport la şcoala nr. 3 Lilieşti”, 
Băicoi, cu suma  de 2.500.000 mii 
lei 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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sportive din spaţiul rural, 
care se vor repartiza pe 
judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
 

1283. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, Cap. 
51, art. 01, alin. 15 

Poziţia 42, judeţul Timiş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Timiş, 
pentru obiectivul „Construire 
grădiniţe cu PN”,  com. Checea, cu 
suma de 1.500.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Construirea grădiniţei cu PN  în 
valoare totală de 1.982.122 
RON, lucrare care se derulează 
cu fonduri de la bugetul de stat 
în urma documentaţiei avizată de 
M.E.C. şi începută în luna 
octombrie 2008. 
 Din suma totală menţionată mai 
sus în anul 2008 au fost alocate 
500.000 RON, valoare de care 
au fost executate şi recepţionate 
lucrări. 
 Diferenţa de aproape 1.500.000 
RON, sumă de care nu dispunem 
trebuie achitată periodic în 
funcţie de recepţionarea 
lucrărilor, lucrări care decurg 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar formulat, 
nespecificându-se concret despre ce 
poziţie este vorba. Totodată 
alocarea sumelor prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face, 
potrivit legii, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului iniţiate de 
ministerul respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi luată 
în considerare, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

bine. 
Menţionăm că plăţile către 
executant se fac prin centrul 
bugetar Timişoara de care 
aparţine şcoala din Checea mai 
precis de grupul şcolar alimentar 
din Ronaţ. 
Totodată ţinând cont de numărul 
mare de elevi ai şcolii din 
Checea suntem interesaţi de 
construirea unei săli de sport şi 
dacă pentru acest obiectiv există 
posibilitatea alocării de fonduri 
de la bugetul de stat. 
  
 
Sursa de finanţare:  
 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar . 

1284. Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de - 
2.196,675 lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 

- Amenajare creşă – Centrul 
bugetar nr. 3 Axente Sever – 
Aiud  

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru cresa. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:   
 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - Proiectul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât creşele 
sunt considerate unităţi sanitare şi, 
potrivit legii, se finanţează din 
bugetele locale. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

1285. Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 796 
mii   lei pentru realizarea 
urmatorelor obiective: 

- Reabilitare scoala, comuna 
Vadu Motilor, Jud. Alba – 
600 mii lei 

- Reabilitare Şcoala şi 
construire grupuri sanitare , 
sat Tibru, comuna Cricau, 
jud Alba– 160 mii lei 

- Şcoala Săliştea-Deal, Jud. 
Alba, gard împrejmuire şi 
alei interioare  - 15 mii lei 

- Reabilitare şcoală generală a 
Transilvaniei, Câmpeni, jud 
Alba – 21 mii lei 

 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 
Sursa de finanţare:   
 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii scolare. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1286. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 290 
mii  lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 
- construcţie grădiniţă sat Babana, 
comuna Babana Jud. Argeş 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru grădiniţă. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1287. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Cercetării şi Inovării a sumei de 680 
mii   lei pentru realizarea 
urmatorelor obiective: 

- Reabilitare scoala, sat Grosi, 
comuna Babana, Jud. Argeş 
– 320 mii lei 

- Reabilitare Şcoală sat 
Slătioarele,, comuna 
Babana, jud Argeş– 360 mii 
lei 

 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1288. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 320  
mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 

- Reabilitare scoală generală, 
comuna Bughea de Jos, Jud. 
Argeş – 320 mii lei – proiect 
în derulare (mai sunt de 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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executat instalaţia termică şi 
electrică) 

 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1289. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
101950   mii   lei pentru realizarea 
urmatorelor obiective: 

- Reabilitare Colegiu Carol I, 
Câmpulung Muscel, Jud. 
Argeş – 2300 mii lei  

- Edificare şi construire 
campusuri şcolare, 
Câmpulung Muscel, Jud. 
Argeş – 98400 mii lei 

- Reabilitare Colegiu Dinicu 
Golescu, Câmpulung 
Muscel, Jud. Argeş – 850 
mii lei 

- Reabilitare Grădiniţa 1, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Câmpulung Muscel, Jud. 
Argeş – 250 mii lei 

- Reabilitare Grădiniţa 2, 
Câmpulung Muscel, Jud. 
Argeş – 150 mii lei 

 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1290. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
393, 987  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 
- reabilitare Şcoală Prislop, comuna 
Drăganu, jud. Argeş 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

săli de curs. 

1291. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
193, 091  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 
- reabilitare Şcoală Dumbrăveşti, 
comuna Drăganu, jud. Argeş 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1292. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Cercetării şi Inovării a sumei de 
1533,570  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 

- Construcţie grădiniţă cu 
program prelungit, comuna 
Drăganu, jud. Argeş 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

preşcolarilor se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru grădiniţă. 
 
 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1293. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
225,524  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 
- reabilitare Şcoală Glavacioc, 
comuna Ştefan cel Mare, jud. Argeş 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

1294. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
299,299  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 

- reabilitare grădiniţă, comuna 
Ştefan cel Mare, jud. Argeş 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
reabilitarea clădirii pentru 
grădiniţă. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 



  1129 

1295. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
17,195  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 
- reabilitare utilităţi  Şcoală 
Generală, comuna Ştefan cel Mare, 
jud. Argeş 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să le 
asigure acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare.   

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1296. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 250  
mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 

- reabilitare, consolidare şi 
utilităţi la grădiniţa Tigveni, 
comuna Tigveni, jud. Argeş 

 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
reabilitarea clădirii pentru 
grădiniţă. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1297. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, art 
02, Finanţarea Cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 150  
mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 
- reabilitare grupuri sanitare şi scară 
acces  Şcoală Generală clasele I-IV, 
Bârşeştii de Jos, comuna Tigveni, 
jud. Argeş 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să le 
asigure acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare.   
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1298. Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru judeţul 
Giurgiu,  a  sumei de 910  mii lei, 
pentru următoarele obiective: 

- executarea lucrărilor de de 
reabilitare instalaţie electrică 
şi încălzire centrală la 
Şcoala generală cu clasele I-
VIII din comuna Săbăreni, 
judeţul Giurgiu, cu suma de 
400 mii lei. 

- Cofinanţarea proiectului de 
construcţie şcoala+grădiniţă 
(6 săli de clasă) în comuna 
Grădinari, judeţul Giurgiu, 
cu suma de 510 mii lei 

   Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară reabilitarea instalaţiei 
electrice şi a încălzirii centrale 
care să asigure elevilor condiţiile 
corespunzătoare.  
 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice şcolarilor şi 
preşcolarilor  încadraţi la 
unităţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru şcoală şi grădiniţă, cele 
din prezent găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată şi 
neasigurând şsolarilor şi 
preşcolarilor condiţiile optime 
de igienă şi spaţiu.  
 
Sursa de finanţare:   
 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 
   

Cercetării şi Inovării - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

1299.  
Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de de 
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : „ Reconstrucţie şcoală 
cu clasele I-IV Ercea-Poiana” 
Comuna Căzănesşti, jud. Mehedinţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Cu privire la siguranţa acestora, 
se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Sursa de finanţare:   
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii scolare. 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1300.  
 
 
Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 100 
mii lei pentru  finanţarea   
obiectivului : „ Reabilitare şcoala cu 

 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

clasele I-IV Căzăneşti”, Comuna 
Căzăneşti, jud. Mehedinţi 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 
Sursa de finanţare:   
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 
 

legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1301. Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 100 
mii lei pentru finalizarea 
obiectivului:”Grup sanitar Şcoala cu 
clasele I-IV Căzăneşti”. Comuna 
Căzăneşti, jud. Mehedinţi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  
 
Sursa de finanţare:   
 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii scolare. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1302. Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 300 
mii lei pentru reabilitarea 
obiectivului:” Şcoala cu clasele I-IV 
Cotoroaia”, Comuna Voloiac, jud. 
Mehedinţi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Cu privire la siguranţa acestora, 
se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Sursa de finanţare:   
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii scolare. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1303. Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Proiectul privind reabilitarea 
infrastructurii scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 350 
mii lei pentru reabilitarea 
obiectivului: „ Şcoala cu clasele I-
IV Dobra” , Comuna Bălăciţa, jud. 
Mehedinţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Cu privire la siguranţa acestora, 
se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Sursa de finanţare:   
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii scolare. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1304. Anexa 3/36/26 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului 
Program –Întreţinerea, 
funcţionarea şi dezvoltarea 
bazei materiale sportive 
  

Se propune alocarea sumei de 
15.000..mii lei din bugetul 
Ministerului Tineretului şi Sportului 
pentru construcţia unui Bazin 
Olimpic în Municipiul Brăila, jud. 
Brăila. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru susţinerea sportului de 
performanţă în Municipiul 
Brăila sunt necesare investiţii în 
infrastructură sportivă. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Tineretului 
şi Sportului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
priorităţile în repartizarea 
fondurilor prevăzute în proiectul de 
buget al Ministerului Tineretului şi 
sportului se stabilesc de 
ordonatorul principal de credite, 
potrivit obiectivelor pe care 
instituţia şi le-a propus pe anul 
2009. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1305. Anexa nr. 3/25/02 
Cap. 51, art. 1, alin 15 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Se propune alocarea de sume de 
către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
* Reabilitare  Grădiniţă şi dotare 
utilităţi (apă şi grup sanitar) sat 
Ibrianu , Comuna Gradiştea, Jud. 
Brăila cu suma de 177 mii lei; 
* Lucrări de modernizare Grădiniţă 
Sat Gradiştea de Jos-  introducere 
grup sanitar, comuna Gradiştea, jud. 
Brăila cu suma de 70 mii lei; 
*Lucrări de modernizare Grădiniţă 
Sat Mărăloiu-introducere grup 
sanitar, comuna Gradiştea, jud. 
Brăila cu suma de 106 mii lei; 
* Construcţie Grădiniţă nouă 
Comuna Gradiştea, Jud. Brăila cu 
suma de 500 mii lei; 
*  Dotari Grădiniţă nouă Comuna 
Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 
150 mii lei; 
* Constructie Grădiniţă nouă Sat 
Batogu , Com Cireşu,  Jud Brăila cu 
suma de 1500 mii lei; 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice, pentru 
studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, se impune 
reconsolidarea şi reabilitarea 
clădirilor precum şi crearea unui 
număr suficient de săli de clasă. 
O parte din aceste obiective nu 
au beneficiat de lucrări de 
modernizare din .anii `80 sau 
`90. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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* Constructie Grădiniţă nouă Sat 
Vultureni,  Com Cireşu,  Jud Brăila 
cu suma de  1500 mii lei; 
* Construcţie Grădiniţă Sat 
Muchea, Comuna Siliştea, Jud. 
Brăila cu suma de 150 mii lei; 
*  Extindere Grădiniţă cu program 
prelungit, Comuna Tichileşti, Jud. 
Brăila cu suma de 1.116 mii lei; 
* Reabilitare Grădiniţă, Sat Scorţaru 
Nou, Comuna Scorţaru Nou, Jud. 
Brăila cu suma de 250 mii lei ; 
* Reabilitare Gradinita comuna 
Ciocile, Jud. Brăila, cu suma de 
8.500 mii lei; 
*  Reabilitare şi consolidare 
Grădiniţa nr. 50, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de  
100 mii lei; 
*  Dotare cu mobilier a Grădiniţei 
nr.37„Dumbrava minunată”,  
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma 110 mii lei; 
* Extinderea Grădiniţei nr 56 cu 3 
săli de clasă şi o sală de sport, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 110 mii lei; 
* Construcţie nouă Grădiniţa Sf. 
Nicolae ( 10 săli de clasă), 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 6 100  mii lei; 
* Reabilitare şi extindere Grădiniţa 
nr. 11, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 2000 mii lei; 
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* Reabilitare Grădiniţa nr 53   “Nu 
mă uita” , Municipiul Brăila, Jud. 
Brăila cu suma de 1 000 mii lei; 
* Lucrări de reparatii capitale la 
Grădiniţa nr. 8  Municipiul Brăila, 
Jud. Brăila cu suma de  1 500 mii 
lei; 
* Lucrări de reparatii capitale la 
Grădiniţa nr.47,   Municipiul Brăila, 
Jud. Brăila cu suma de 1 400  mii 
lei; 
* Reabilitare şi extindere Grădiniţa 
nr. 51, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 1000 mii lei; 
* Reabilitare şi extindere Grădiniţa 
nr. 55, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 1500 mii lei; 
* Reabilitare şi extindere    
(proiectare , începerea lucrarilor ) 
Grădiniţa nr. 42, Municipiul Brăila, 
Jud. Brăila cu suma de 200 mii lei; 
*Lucrări de amenajare Grădiniţa nr. 
38 “Iris”, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 150 mii lei; 
* Lucrări de amenajare Grădiniţa 
nr. 58, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 500 mii lei; 
*Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 
36, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 200 mii lei; 
* Continuare construcţie nouă 
Grădiniţa nr. 40, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de 2500 mii lei; 
* Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 
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2, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 750 mii lei; 
* Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 
24, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 
750 mii lei; 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1306. Ministerul Tineretului şi 
 Sportului 
Anexa 3/36/01 
Capitol 5000, Titlu 51 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru obiectiv de investiţie- 
Casă de cultură a studenţilor, 
Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare”, Municipiul Suceava, jud. 
Suceava. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Acest obiectiv face parte din 
Proiectul Campus 2- Colegiul 
Naţional „Ştefan cel Mare”, 
Municipiul Suceava, jud. 
Suceava. 
Sursa de finanţare 
 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Tineretului şi 
 Sportului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
priorităţile în repartizarea 
fondurilor prevăzute în proiectul de 
buget al Ministerului Tineretului şi 
sportului se stabilesc de 
ordonatorul principal de credite, 
potrivit obiectivelor pe care 
instituţia şi le-a propus pe anul 
2009. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1307. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării  
Anexa nr 3/25/01 
Cap. 51,  art. 1, alin 15 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei  pentru obiectiv de investiţie- 
construcţie Grup Şcolar 
„Haralambie Vasiliu” prin 
Programul de  campusuri şcolare, 
oraş Podu Iloaiei, jud. Iaşi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru creşterea calităţii 
procesului de educaţie pentru 
profesorii şi elevii din oraşul 
Podu Iloaiei.şi comunele 
învecinate. 
 
Sursa de finanţare 
 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, nu se 
precizează clar de la ce titluri ar 
urma să se efectueze  redistribuiri. 
 

1308. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitol 65.01-Învăţământ 

Se propune alocarea sumei de     
5000 mii lei pentru obiectiv de 
investiţii- Sală Polivalentă  
Universitatea „Ştefan cel Mare”,  
Municipiul Suceava, jud. Suceava. 
 

Obiectivul face parte din  
Proiectul Campus 2 –
Universitatea “Ştefan cel Mare”, 
Suceava. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

1309. Anexa nr 3/25/01 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării  
 Cap. 51,  art. 1, alin 15 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării  pentru 
următoarele obiective de investitii: 
*Reparaţii capitale- Şcoala de arte 
şi meserii, sat Bălţaţi, comuna 
Bălţaţi, jud. Iaşi, cu suma de 1 203 
mii lei; 
 * Lucrări de extindere la Şcoala de 
arte şi meserii din localitatea 
Oţeleni, jud. Iaşi cu suma de 300 
mii lei; 
*  Construcţie nouă Şcoala de arte şi 
meserii Brăeşti pentru Şcoala cu cls. 
I-VIII. Sat Rediu, Comuna Brăeşti, 
jud. Iaşi cu suma de 700 mii lei; 
* Constrcţie nouă Şcoala de arte şi 
meserii Popeşti pentru Grădiniţa 
Popeşti, jud. Iaşi cu suma de 700 
mii lei; 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune după caz, fie reabilitarea 
lor, fie demararea de lucrări de 
construcţie de noi sedii. 
 
 
Sursa de finanţare 
 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, nu se 
precizează clar de la ce titluri ar 
urma să se efectueze  redistribuiri. 
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* Construcţie nouă Şcoala de arte şi 
meserii Oţeleni pentru Grădiniţa 
Oţeleni, jud. Iaşi cu suma de 1600 
mii lei 
* Construcţie nouă Liceul Bogdan 
Vodă pentru Grădiniţa sat 
Hălăuceşti, jud. Iaşi cu suma de 
1475,3 mii lei; 
. * Constrcţie nouă Şcoala cu 
clasele I-VIII Madarjac pentru 
Şcoala cu clasele I-IV sat Bojila, 
comuna Madarjac jud. Iaşi cu suma 
de 200 mii lei; 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1310. Anexa nr. 3/25/01 
Cap.51 art.1 alin.15 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 240 
mii lei, pentru lucrări de reabilitare 
Scoală clasele I-VIII din comuna 
Poienarii Burchii, jud. Prahova. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Obiectivul necesită lucrări de 
reabilitare pentru desfăşurarea 
activităţii în condiţii optime. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi luată în considerare, 
întrucât Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se utilizează pentru 
inanţarea unor cheltuieli urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului. 
 

1311. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa 1, titlul 25 
 

Se propune alocarea a 0,7% din PIB 
pentru bugetul de cercetare şi 
inovare. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Angajamentele asumate de 
Romania din Cap. XVII al 
Acordului  în vederea aderării la 
U.E care prevedea acordarea a 
1% din PIB până în 2007, 
modificat prin O.U.G. 88/2006 
care prevede „o creştere anuală a 
alocatiilor bugetare astfel încât 
să se atingă nivelul de 1% din 
PIB in anul 2010. 
Totoodată prevederile Agendei 
de la Lisabona revizuite, prevede 
ca statele Uniunii Europene să 
investeasca in Cercetarea 
Ştiintifică  3% din PIB, pentru a 
realiza o economie europeană 
competititvă, bazată pe 
cunoaştere; 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta nu 
se justifică, sumele prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2009 asigurând realizarea 
continuării programelor de 
cercetare aflate în derulare. 
Astfel, dacă se ţine seama de faptul 
că la sfârşitul anului 2008 s-a 
finalizat Programul Cercetare de 
Excelenţă, pentru care au fost 
prevăzute sume de 750,5 milioane 
lei în anul anterior,  se constată că 
pentru finanţarea acţiunii de 
cercetare s-au alocat în anul 2009 
sume mai mari cu 13,6% faţă de 
plăţile efectuate în anul 2008. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
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limita prevăzută în Bugetul pe 
anul 2008 

la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1312. Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa nr. 3/25/01 
Cap.51 art.1 alin.15 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării,  
pentru următoarele obiective de 
investitii: 
* Lucrări de modernizare Şcoala 
Gradiştea de Jos- introducere 
utilităţi ( grup sanitar ) com 
Gradiştea Jud Brăila, cu suma de 75 
mii lei; 
* Lucrare de execuţie Şcoala de 
Arte şi Meserii corp C5, Sat 
Berteştii de Jos, Comuna Berteştii 
de Jos, Jud. Brăila, cu suma de 400 
mii lei; 
 * Construcţie Scoală cu cls. I-IV,  
Sat Lacu Sărat, comuna Chiscan, 
Jud Brăila, cu suma de 1.300 mii 
lei ; 
* Reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII (2 corpuri: Şcoala Veche si 
Şcoala Nouă) Com Cireşu, Jud 
Brăila, cu suma de 2.000 mii lei; 
* Reabilitare Şcoala Generală 
clasele I-VIII, Sat Cotul Lung, 
Comuna Siliştea, Jud. Brăila, cu 
suma de 150 mii lei; 
* Reabilitare Şcoala Generală 
clasele I-VIII, Comuna Tichileşti, 
Jud. Brăila, cu suma de 418 mii lei; 
* Reabilitare Şcoala Generală 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea. lor. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limita prevăzută în Bugetul pe 
anul 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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clasele I-IV, Sat Gurguieţi, Comuna 
Scorţaru Nou, Jud. Brăila cu suma 
de 250 mii lei ; 
* Reabilitare Şcoala Generală 
clasele I-IV, Sat Chichineţu, 
Comuna Ciocile, Jud. Brăila cu 
suma de 400 mii lei ; 
*Lucrări de amenajare şi aducţiune 
apă, Şcoala Generală nr. 9, 
Municipiul Brăila, Jud. Brăila, cu 
suma de 200 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1313. Anexa nr. 3/ 25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Se propune alocarea   sumei de    
1.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare la şcolile din 
satele Cotorca, Siliştea şi 
Văcăreasa- comuna Glodeanu 
Siliştea,  judeţul Buzău. 
 
Autori:  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 520 
de elevi încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
Dat fiind stadiul actual al 
investiţiei –stadiul de  execuţie- 
continuarea lucrărilor este cu 
atât mai necesară cu cât în 
momentul de faţă, din cauza 
lucrărilor, elevii sunt obligaţi să 
facă eforturi suplimentare pentru 
a se concentra la ore- să suporte 
zgomotul creat de uilaje, săli de 
curs insuficiente etc. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1314. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de cu 
suma de  1.350 mii lei pentru  
reabilitarea şcolii din satul 
Mărgineanu, comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 100 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv.  
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

unui număr suficient de săli de 
curs 
  

1315. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    
1.800 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii din satul Robeasca, comuna 
Robeasca, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 180 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1316. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 

Se propune alocarea   sumei de    
1.350 mii lei pentru extinderea 
şcolii din satul Unguriu, comuna 
Unguriu, jud. Buzău. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 286 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune extinderea şcolii prin 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
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cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

înfiinţarea unor noi săli de curs, 
cele existente în prezent fiind 
insuficiente şi îngreunând 
activitatea atât a elevilor cât şi a 
profesorilor. 
-lucrarea este începută dar 
neachitată  
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1317. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    
1.200 mii lei pentru reabilitarea 
şcolii din satul Stâlpu, comuna 
Stîlpu,  jud. Buzău 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 87 de 
elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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 prevăzute pe anul 2008 

1318. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    
1.400 mii lei pentru reabilitarea  Şc. 
cu cls. I-VIII din satul Dimiana  şi 
Şc. Cu cls. I-VIII din satul Valea 
Părului- com. Beceni, jud. Buzău.  
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 295 
de şcolari şi preşcolari încadraţi 
la unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1319. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    
1.200 mii lei pentru reabilitarea 
şcolii cu cls. I-VIII din satul 
Căneşti, jud. Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 100 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Fondurile sunt necesare pentru 
proiectare şi execuţia lucrărilor. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1320. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    
900 mii lei pentru construcţia unei 
şcoli în satul C.A Rosetti, comuna 
Rosetti, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 250 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru şcolă, cea actuală 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată şi neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă şi 
spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1321. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 

Se propune alocarea   sumei de   
416 mii lei pentru  construirea unui 
teren şcolar în comuna Valea 
Salciei, judeţul Buzău. 

-Inexistenţa unui teren şcolar în 
localitate; 
- Pentru buna desfăşurare a 
activităţii scolare sportive a 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant  
preuniversitar 

 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

elevilor este necesară construirea 
unui teren şcolar, amenajat şi 
dotat corespunzător, care să 
asigure celor 300 de elevi  
condiţiile optime şi mai ales  
siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor 
sportive. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1322. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu  900 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. I-IV şi a 
grădiniţei din localitatea Berca, 
comuna Berca, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 800  
de şcolari şi preşcolari încadraţi 
la unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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prevăzute pe anul 2008 

1323. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute 400 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din Lunca 
Frumoasă, comuna Pîrscov, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 100 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
- Proiectul se află în derulare  
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1324. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
 

Se propune alocarea   sumei de    
800 mii lei pentru construirea Şcolii 
Generale cu cls. I-VIII din satul 
Ursoaia, comuna Vipereşti, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 86 de 
elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru şcolă, cea actuală 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată şi neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă şi 
spaţiu.  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
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Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1325. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
1000 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii de Arte şi Meserii din satul 
Ruşeţu, comuna Ruşeţu, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 534 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1326. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Se propune alocarea   sumei de   
500 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 128 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

cu cls. I-VIII din satul Merei, 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1327. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
600 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 
cu cls. I-VIII din satul Clondiru, 
comuna Ulmeni, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 200 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
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Senator Dan Radu Rusanu 
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bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

normale a acestei instituţii. 

1328. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
600 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 
cu cls. I-VIII din satul Ulmeni, 
comuna Ulmeni, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 180 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1329. Anexa nr. 3/ 25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
500 mii lei pentru reabilitarea 
grădiniţei din satul Mugeşti-
Dănuleşti, comuna Buda, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 400 
de preşcolari încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1330. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
1.800 mii lei pentru construirea unei 
clădiri pentru pentru Şcoala cu cls. 
I-VIII din satul Gălbinaşi, comuna 
Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 300 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru şcolă, cea actuală 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată şi neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă şi 
spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1331. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Se propune alocarea   sumei de   
800 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 95 de 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

de Arte şi Meserii din satul 
Săruleşti, comuna Săruleşti, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1332. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
200 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 
din satul Calvini, comuna Calvini, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 500 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
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Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1333. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
200 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 
cu cls. I-IV din satul Ţoca, comuna 
Calvini, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 45 de 
elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1334. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
640 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 
din satul Sălcioara, comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a  elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
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elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1335. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    
1.400 mii lei pentru reabilitarea 
şcolii din satul Ghergheasa, comuna 
Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1336. Anexa3/25/02- Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
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Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

suma de  130 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
la grădiniţa din satul Măgura, 
comuna Măgura, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

de învăţământ menţionată se 
impunefinalizarea lucrărilor de  
reabilitare.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora  condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1337. Anexa3/25/02- Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu 
suma de 500 mii lei pentru 
construirea unei clădiri pentru 
grădiniţa din satul Valea 
Râmnicului, comuna Valea 
Râmnicului, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 60 de 
preşcolari încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
copiilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
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acestora  condiţiile de igienă 
corespunzătoare. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1338. Anexa3/25/02- Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Se propune alocarea   sumei de    
1.000 mii lei  pentru construirea 
unei clădiri pentru grădiniţa din 
satul Vintileanca, comuna Săhăteni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
copiilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare.  
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1339. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 

Se propune alocarea   sumei de    
500 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor la campusul şcolar al 
liceului din Pogoanele, judeţul 

Campusul este necesar pentru 
desfăşurarea activităţilor şcolare 
sportive, -pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
 

Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 
 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1340.  
Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
600 mii lei pentru construirea unei 
clădiri pentru Şcoala cu clasele I-IV 
în satul Săruleşti, comuna Săruleşti, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 100 
de şcolari şi preşcolari  încadraţi 
la unităţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru şcoală şi grădiniţă, cele 
din prezent găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată şi 
neasigurând şsolarilor şi 
preşcolarilor condiţiile optime 
de igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să le 
asigure acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare.   

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 



  1163 

Senator Vasile Mustăţea 
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Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

1341. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    
600 mii  lei pentru reabilitarea şcolii 
din satul Nicoleşti, comuna Puieşti,  
judeţul Buzău.  
   
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1342. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
864,570 mii lei pentru reabilitarea 
şcolii din satul Deduleşti, comuna 
Topliceni, judeţul Buzău.  
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
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corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1343. Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 02, 
alin.15             Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   
200 mii lei pentru reabilitarea 
şcolilor din satele Ştiubeiu, Colibaşi 
şi Fotin, comuna Rîmnicelu, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
Surse de finanţare: Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, în ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1344. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Se propune alocarea sumei de 
283.672  lei pentru continuarea 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

lucrărilor de reabilitare a Scolii  
CLS.I-IV în Satul.Capatanu , 
comuna Broşteni, judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1345. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
474.367 lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare a SC.CLS.I-
IV . în comuna Broşteni, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1346. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
110.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare a Scolii  
generala cu clasele I. VIII în 
comuna Balesti, judeţul Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1347. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare la Şcoala 
Vizantea Mănăstirească, comuna 
Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1348. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
50.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare a gradiniţei 
în comuna Balesti, judeţul Vrancea. 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1349. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 

Se propune alocarea sumei de 
496000 lei pentru finalizarea 
reparatiei capitale si reabilitarea 
Scoala Sindrilari nr. 1 în comuna 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Reghiu, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1350. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
425.000 lei pentru reparatie capitala 
si reabilitare Scoala cu clasele I-IV 
Raiuti, comuna Reghiu, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1351. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei pentru reparatie capitala 
si reabilitare Scoala cu clasele I-IV 
Reghiu, comuna Reghiu, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1352. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
352.019 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii din 
Petreanu, comuna Poiana Cristei, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1353. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
599.956 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
Târâtu, comuna Poiana Cristei, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1354. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea sumei de 
2.190.127 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a 
internatului şcolar, comuna Poiana 
Cristei, judeţul Vrancea. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune demararea lucrărilor de 
reabilitare.  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1355. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
855.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare  şi extindere 
a şcolii cu clasele I-IV, comuna 
Poiana Cristei, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şi extinderea 
şcolii prin înfiinţarea unor noi 
săli de curs, cele existente în 
prezent fiind insuficiente şi 
îngreunând activitatea atât a 
elevilor cât şi a profesorilor. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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1356. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
1.680.172 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii de 
Arte şi meserii din comuna 
Chiojdeni, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şi extinderea 
şcolii prin înfiinţarea unor noi 
săli de curs, cele existente în 
prezent fiind insuficiente şi 
îngreunând activitatea atât a 
elevilor cât şi a profesorilor. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1357. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
775.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de constructie a  gradinitei 
din sat Mera, comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din satul Mera se 
impune finalizarea construirii 
unei noi clădiri pentru grădiniţă.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1358. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a scolilor de 
pe raza comunei Mera, judeţul 
Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea, modernizare 
şi extinderea şcolilor prin 
înfiinţarea unor noi săli de curs, 
cele existente în prezent fiind 
insuficiente şi îngreunând 
activitatea atât a elevilor cât şi a 
profesorilor.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1359. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a Grupului 
scolar Dumitresti, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 

precizată sursa de finanţare. 
 

1360. Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 
12.000 lei pentru lucrări la 
Grădiniţă cu 2 săli de clasă  sat 
Coroteni, comuna Slobozia 
Bradului 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune efectuarea 
unor lucrări de reabilitare. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1361. Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei, 

Se propune alocarea sumei de 
1.600.000 lei pentru demararea 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetarii şi Inovării lucrărilor la Grădiniţă cu 9 săli de 
clasă cu program prelungit  - sat  
Slobozia Bradului 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru grădiniţă cu program 
prelungit. 
 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1362. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.798.740 lei pentru demararea 
lucrărilor de demolare şcoală parter 
existentă, extindere Şcoala clasa I – 
VIII – 6 săli de clasă, sat Cornetu, 
comuna Slobozia Bradului 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor  
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune extinderea şcolii prin 
înfiinţarea unor noi săli de curs, 
cele existente în prezent fiind 
insuficiente şi îngreunând 
activitatea atât a elevilor cât şi a 
profesorilor. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1363. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
265.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a scolii si 
gradinitei Motnau, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1364. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
433.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de constructie scoala 
Galoiesti  1, comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor din 
localitatea menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru şcoală. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1365. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de  
182.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare scoala si 
gradinita Galoiesti 2, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea.  
Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1366. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 

Se propune alocarea sumei de   
550.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de constructie gradinita 
Galoiesti 1, comuna Dumitreşti, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

construirea unei noi clădiri 
pentru grădiniţă. 
 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1367. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
722.710 lei pentru demararea 
lucrărilor de Construire Şcoală cu o 
sală de clasă şi grădiniţa cu o sala 
de grupă în sat Cerbu, comuna Jitia, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor şi şcolarilor din 
localitatea menţionată se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru grădiniţă şi şcoală. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1368. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
587.090 lei pentru demararea 
lucrărilor de Construire Şcoală cu o 
sală de clasă şi grădiniţa cu o sala 
de grupă sat Măgura, comuna Jitia, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor şi şcolarilor din 
localitatea menţionată se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru grădiniţă şi şcoală. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1369. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
2.821.600 lei pentru demararea 
lucrărilor de construţie Grădiniţa cu 
program prelungit, comuna 
Moviliţa, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru grădiniţă cu program 
prelungit. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1370. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
601.167,80 lei pentru demararea 
lucrărilor de modernizare grupuri 
sanitare la Şcoala generală nr.1 şi 
Şcoala generală nr.2, comuna 
Moviliţa, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile 
de igienă corespunzătoare.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1371. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de      
343240 lei pentru demararea 
lucrărilor de construire şcoală cu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a şcolarilor 
din localitatea menţionată se 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

cl.I-IV, sat Titila, comuna 
Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

impune construirea unei noi 
clădiri pentru şcoală. 
 

unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1372. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
479090 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii cu 
cl. I-IV sat Răchitaşu, comuna 
Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a şcolarilor 
încadraţi la unitatea  de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea clădirii 
pentru şcoală, aceasta găsindu-se 
într-o stare de uzură avansată şi 
neasigurând şcolarilor condiţiile 
optime de igienă şi spaţiu.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1373. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15   
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
513.371,74 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de Reabilitare Scoala cu 
clasele I-VIII Bahnele, comuna 
Vintileasca, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a şcolarilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1374. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
263.200,24 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construire Grădiniţă sat 
Bahnele, comuna Vintileasca, 
judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi 
clădiri pentru grădiniţă 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1375. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15   
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
384000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare  gradinita cu 
program prelugit, sat Petresti, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1376. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea sumei de      
545000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare gradinita cu 
program prelugit, sat Jorasti, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a preşcolari 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1377. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
638000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare Scoala 
clasele I-VIII si gradinita, sat 
Mircestii Noi, comuna Vînători, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a şcolarilor şi 
preşcolarilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
 Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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1378. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
4.161.000 lei pentru reabilitare scoli 
oras Marasesti: 
-Sc nr 2; Sc nr 3; Sc Padureni; Sc 
Haret; Sc Calimanesti; Liceul 
Industrial Mărăşeşti, oras Marasesti, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Din cauza deteriorarii, conditiile 
de invatat sunt improprii, fiind 
necesara reabilitarea si 
modernizarea cladirilor . 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1379. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune alocarea sumei de 
900.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare la Şcoala 
Lespezi, comuna Homocea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea şcolii, 
aceasta găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1380. Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune alocarea sumei de 
880.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie la Şcoala 
SAM, comuna Homocea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1381. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 

Se propune alocarea sumei de      
772.090 lei pentru demararea 
lucrărilor de Construire Şcoală cu o 
sală declasă şi grădiniţa cu o sala de 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor şi şcolarilor din 
localitatea menţionată se impune 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

grupă sat Jitia de Jos, comuna Jitia, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

construirea unor noi clădiri 
pentru grădiniţă şi şcoală. 
 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1382. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 20 
mil lei pentru reabilitarea şcolii din  
satul Ungureni, comuna Munteni, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1383. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei de 3 
mild lei pentru amenajarea locurilor  
de joacă pentru copii (grădiniţele 
Munteni şi Ungureni), comuna 
Munteni, Judeţul Galaţi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor este necesara 
amenajarea unor spatii pentru 
joaca si pentru alte activitati 
didactice.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1384. Anexa 3/25/02, Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Capitolul 6501, 
grupa 51, art. 02, alin 15 , 
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 40.000 lei, pentru  
extinderea gradiniţei de copii din 
satul Stoicani, com. Folteşti – grup 
sanitar (utilităţi), Judeţ Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune extinderea si 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

extinderea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 

1385. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 350.000 lei, pentru 
reabilitarea grădiniţei de copii din 
comuna Vlădeşti, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1386. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 200 de mii lei pentru 
reparaţia capitala a scolii din Odaia 
Manolache , comuna Vînători, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reparatia capitala..  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1387. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 100 de mii lei, pentru 
sala de sport la şcoala Odaia 
Manolache, comuna Vînători, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru  desfăşurarea activităţilor 
şcolare sportive, pentru 
organizarea de competiţii locale 
concursuri şcolare, alte activităţi 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă natură. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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1388. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 800 mii lei, pentru 
realizarea unei şcoli cu 8 săli de 
clasă, în comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevlor  
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune construirea unei scoli in 
comuna.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1389. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 1200 mii lei, pentru 
realizare constructiei unei grădiniţe 
cu 4 grupe, în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celo 
preşcolari încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune realizarea constructiei. 
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1390. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 300 mii lei, pentru 
realizarea unui  parc pentru copii în 
comuna Cuza – Vodă, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea 
de noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

Se propune respingerea, întrucât nu 
există bază legală pentru finanţarea 
din bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a realizării de 
parcuri. 

1391. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 

Se propune alocarea sumei de 
447645,74 lei, pentru realizarea 
constructiei  grădiniţei Ţepu de Sus 
în comuna Ţepu, Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor incadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune realizarea constructiei in 
catunul Berheci. 
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 



  1193 

preuniversitar   

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
Proiect in derulare. 

respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1392. Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 
581412,26 lei, pentru realizarea 
constructiei  grădiniţei Ţepu de Jos 
(cătun Berheci) în comuna 
Ţepu,Judeţul Galaţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor incadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune realizarea constructiei in 
catunul Berheci. 
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1393. Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Actualul sediu prezintă un 
pericol pentru siguranţa şi 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Inovării a sueia de  600000 lei 
pentru reabilitare grădiniţa din  
comuna Gura Ialomiţei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

integritatea fizică a copiilor. 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi crearea 
unui număr suficient de săli de 
curs. 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. Totodată, nu este 
precizată sursa de finanţare. 
 

1394. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului 
„Reabilitarea Scoala Generala Istria 
I-IV”, com. Istria cu suma de 500 
mii ron, jud. Constanţa. 
 
Autori:  

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentrui asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv.  
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1395. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Grădiniţă 
cu program normal”, oraşul 
Hârşova, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 



  1196 

Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1396. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivele „Construcţii grădiniţe – 
proiecte tehice şi studii de 
fezabilitate”, oraşul Medgidia, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1397. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Campus şcolar etapa a 
II-a”, oraşul Medgidia, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1398. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1100 
mii lei din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Reabilitare şcoli, loc. 
Băltăgeşti şi loc. Crucea”, comuna 
Crucea Medgidia, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

în educaţie unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1399. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1400 
mii ron din suma prevăzută pentru 

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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obiectivul „Gradinita Cuza-Vodă 
(program in derulare)”, com. Cuza-
Vodă, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1400. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1400 
mii ron pentru obiectivul „Gradinita 
Cuza-Vodă (program in derulare)”, 
com. Cuza-Vodă, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1401. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 70 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finalizarea obiectivului „Reabilitare 
şcoală Săraiu”, com. Săraiu, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1402. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finalizarea obiectivului „Reabilitare 
şcoală Dulgheru”, com. Săraiu, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Finanţarea acestu obiectiv este 
esenţială pentru asigurarea 
condiţiilor optime de şcolarizare 
şi pentru continurea investiţiilor 
în educaţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1403. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 201 
mii lei pentru proiectul  “Construire 
Gradinta cu program normal sat 
Dranceni”, com. Dranceni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie, suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Dranceni sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1404. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 

 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Rasesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 

preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.260 
mii lei pentru proiectul “ Construire 
gradinita cu program normal 5 Sali 
de grupa sat Rasesti” com. 
Dranceni, jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1405. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 483 
mii lei pentru proiectul  “ Reparatii 
capitale Scoala cu cls. I – VIII 
Rasesti” com. Dranceni, jud. Vaslui 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Rasesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1406. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
Se propune alocarea sumei de 368 
mii lei pentru proiectul “Asigurare 
utilitati Scoala Generala I – VIII 
Ghermanesti ” com. Dranceni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Ghermanesti sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1407. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru  “Achizitia si 
montarea unei centrale termice la 
Scoala Epureni ” com. Duda 
Epureni, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Epureni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1408. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 25 
mii lei pentru  “Achizitia si 
montarea unei centrale termice la 
Scoala Duda ” com. Duda Epureni, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Duda sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1409. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Valea Grecului sa 
beneficieze de conditii normale 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 28 
mii  lei pentru  “Achizitia si 
montare unei centrale termice la 
Scoala Valea Grecului ” com. Duda 
Epureni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

pentru  educatie  legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1410. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 2.261 
mii lei pentru        “Executarea si 
finalizarea lucrarii – Scoala cu 8 
sali de clasa - Epureni” com.  Duda 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Epureni sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Epureni, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1411. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru  “ Instalatie de 
incalzire care utilizeaza pompe de 
caldura cu sursa termica la Scoala 
de Arte si Meserii Falciu” com. 
Falciu, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Falciu sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1412. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.189 
mii lei pentru  “Construire Gradinita 
cu Program Normal Ranzesti ” com. 
Falciu, jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Falciu sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1413. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.724 
mii lei pentru  “Construire Gradinita 
cu Program Prelungit Falciu ” com. 
Falciu, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Falciu sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1414. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.776 
mii lei pentru “Reabilitarea cladirii 
fostului Internat al Scolii de Arte si 
Meserii Falciu ” com. Falciu, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

satul Falciu sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1415. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 775 
mii lei pentru proiectul “Scoala cu 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Gura Vaii sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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clasele I – VIII Sat Gura Vaii, com. 
Stanilesti”¸ jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1416. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.165 
mii lei pentru proiectul “Scoala cu 
clasele I – IV Sat Budu Cantemir, 
com. Stanilesti ”, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Budu Cantemir sa 
beneficieze de conditii normale 
pentru  educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1417. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 435 
mii lei pentru proiectul “Scoala cu 
clasele I – IV sat Chersacosu, com. 
Stanilesti ”¸ jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Chersacosu sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1418. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 482 
mii lei pentru proiectul “Scoala cu 
clasele I – VIII sat Poganesti, com. 
Stanilesti ”, jud. Vaslui  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Poganesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1419. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 504 
mii lei pentru proiectul “Gradinita 
PN sat Poganesti, com. Stanilesti ”, 
jud. Vaslui   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

satul Poganesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1420. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 580 
mii lei pentru proiectul “Scoala cu 
clasele I – X Bogdanesti ”, com. 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Bogdanesti sa beneficieze 
de conditii normale pentru 
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Bogdanesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1421. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru proiectul “Scoala cu 4 
Sali de clasa  ”  com. Dodesti¸ jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Dodesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1422. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru  “Gradinta cu 4 Sali 
de grupa” com. Dodesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Dodesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

1423.  
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii  lei pentru proiectul “Reparatii 
gradinita Pogana ”  com. Pogana, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Pogana sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1424. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru proiectul “ Reparatii 
Gradinita Mascurei” com. Pogana, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

satul Mascurei sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1425. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru proiectul “Construire 
gradinita Tatomiresti”  com. 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Tatomiresti sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 



  1220 

Pogana, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1426. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru proiectul “Reparatii 
gradinita Bogesti ” com. Pogana, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Bogesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1427. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru proiectul 
“Modernizare Scoala de Arte si 
Meserii Pogana – achizitionare 
centrala termica ”  com. Pogana, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Pogana sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1428. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru proiectul “Scoala 
Salceni – sistematizarea verticala a 
terenului si realizarae instalatiei de 
incalzire ”,com. Pochidia, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Salceni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1429. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.700 
mii lei pentru proiectul “ 
Construirea unei scoli in satul 
Borodesti ” ,com. Pochidia, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Borodesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1430. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Rafaila sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 281 
mii lei pentru proiectul “ Gradinita 
cu program normal Rafaila” , com. 
Rafaila, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1431. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 403 
mii lei pentru proiectul “ 
Reabilitarea Scolii cu cls. I – IV 
Roteni, ”  com. Rafaila, jud. Vaslui 
 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Roteni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1432. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 482 
mii lei pentru proiectul “ Construire 
utilitati la Scoala cu cls. I – VIII 
Rafaila”, com. Rafaila, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Rafaila sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1433. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 
14.008 mii lei pentru proiectul 
“Campus Scolar – Tip 10 Sali de 
clasa ” com. Vetrisoaia, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Vetrisoaia sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1434. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru proiectul "Gradinita 
cu trei sali de clasa, in localitatea 
Ciocani " com. Ciocani, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Ciocani sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1435. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Schineni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
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Se propune alocarea sumei de 753 
mii lei pentru proiectul “ Scoala cu 
6 sali de clasa Schineni ”, oras 
Murgeni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

respectiv. 
 

1436. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 220 
mii lei pentru proiectul “ 
Achizitionare si montare centrala 
termica la Caminul Cultural 
Murgeni ”, oras Murgeni, jud. 
Vaslui 
 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
orasul Murgeni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea, întrucât nu 
există bază legală pentru finanţarea 
din bugetul Ministerului Educaţiei 
şi Inovării a cheltuielilor aferente 
căminelor culturale, acestea nefiind 
unităţi de învăţământ. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1437. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru proiectul "Construire 
Scoala sat Vadurile"  , com. Iana, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Vadurile sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1438. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru proiectul" Reabilitare 
Scoala sat Recea" , com. Iana, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Recea sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1439. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.235 
mii lei pentru proiectul" Constructie 
Scoala Generala cu 8 Sali de clasa 
in localitatea Balteni" , com. 
Balteni, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Balteni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1440. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Bacesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 671 
mii lei pentru proiectul" Gradinita 4 
grupe sat Bacesti", com. Bacesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1441. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 352 
mii lei pentru proiectul " Scoala cls. 
I – IV sat Armaseni", com. Bacesti, 
jud. Vaslui 
 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Armaseni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1442. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 490 
mii lei pentru proiectul" Scoala cu 
cls. I – IV sat Paltinis",  com. 
Bacesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Paltinis sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1443. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1.680 
mii lei pentru proiectul" Gradinita 4 
grupe sat Bacesti",  com. Bacesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Bacesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1444. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 849 
mii lei pentru proiectul" Gradinita 2 
grupe sat Babusa",  com. Bacesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Babusa sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1445. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Bacesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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învăţământ preuniversitar   
Se propune alocarea sumei de 1.917 
mii lei pentru proiectul" RK Scoala 
Bacesti + Extindere",  com. Bacesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1446. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 2.580 
mii lei pentru proiectul"Constructie 
Gradinita sat Fastaci",  com. 
Cozmesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Fastaci sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1447. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 380 
mii lei pentru proiectul" Reabilitare 
Scoala Ibanesti" ,  com. Ibanesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Ibanesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1448. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 470 
mii lei pentru proiectul "Reparatii 
capitale Scoala Minzati",  com. 
Ibanesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Manzati sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1449. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 520 
mii lei pentru proiectul" Reparatii 
Capitale Scoala Putu Olarului",  
com. Ibanesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Putu Olarului sa 
beneficieze de conditii normale 
pentru  educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1450. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Osesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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învăţământ preuniversitar   
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru proiectul"Reabilitare 
Scoala cu 8 Sali de clasa si 2 
laboratoare sat Osesti",  com. 
Osesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1451. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 626 
mii lei pentru proiectul"Reabilitare 
Scoala cu 3 Sali de clasa sat 
Padureni" ,  com. Osesti¸ jud. 
Vaslui  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Padureni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1452. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 862 
mii lei pentru proiectul"Reabilitare 
Scoala cu 4 Sali de clasa, sat Buda" 
,  com. Osesti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Buda sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1453. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 533 
mii lei pentru proiectul" Reabilitare 
Scoala cu cls. V – VII  Nicolae Gh. 
Lupu”sat Arsura ,  com. Arsura, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Arsura sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1454. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 509 
mii lei pentru proiectul 
“Dezvoltarea infrastructurii scolare 
in mediul rural  – Gradinita cu 
program normal doua grupe, sat 
Bozia Noua",  com. Berezeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Bozia Noua sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1455. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
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Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 810 
mii lei pentru proiectul “ 
Dezvoltarea infrastructurii scolare 
in mediul rural  – Gradinita cu 
program normal doua grupe, sat 
Musata" ,  com. Berezeni¸ jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Musata sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1456. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Musata sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 320 
mii lei pentru proiectul “ 
Dezvoltarea infrastructurii scolare 
in mediul rural – Utilitati Scoala 
Musata ",  com. Berezeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1457. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru proiectul" Reabilitare, 
consolidare, extindere corp B - 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Berezeni sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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SAM Berezeni ",  com. Berezeni, 
jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1458. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Şcoala cu cls. I-IV, sat. Buneşti, 
com. Buneşti-Avereşti”, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Bunesti sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1459. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 480 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Şcoala cu clasele I-IV, sat Roşiori, 
com. Buneşti-Avereşti, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
satul Rosiori sa beneficieze de 
conditii normale pentru  educatie 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1460. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se porpune alocarea sumei de 
13.125 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Campus şcolar Liceul 
Cuza Vodă”, mun. Huşi, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
Municipiul Husi sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1461. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 2144 
mii lei pentru proiectul "Reparaţii 
capitale Şcoala nr. 1 Huşi", mun. 
Husi, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Municipiul Husi sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1462. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 288 
mii lei pentru proiectul "Reparaţii 
capitale Grădiniţa nr. 13", mun. 

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
Municipiul Husi sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Huşi, jud. Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1463. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Se propune alocarea sumei de 1750 
mii lei pentru proiectul"Construcţie 
Grădiniţa nr. 8", mun. Huşi, jud. 
Vaslui 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Acest proiect se afla in curs de 
executie,suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei astfel incat copiii din 
Municipiul Husi sa beneficieze 
de conditii normale pentru  
educatie  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1464. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
 
Se propune finantarea din suma 
prevazuta a achizitionarii imobilelor 
in care functioneaza scolile din 
comuna Cata cu suma de 1150 mii 
RON, Jud. Braşov  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Cele 3 imobile in care 
functioneaza scolile din comuna 
Cata au fost retrocedate catre 
Bieserica Evanghelica C.A. 
Cata. Au fost efectuate evaluari 
si incheiate contracte de 
vanzare-cumparare. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1465. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei de 3800 
mii RON din suma prevăzută pentru 
continuarea lucrarilor de constructie 
la sediul scolii generale comuna 
Apata”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Obiectivul a fost finantat prin 
programul de investitii al 
M.E.N. si intarziat ca urmare la 
lipsei finantarii. Proiectul este 
realizat in proprtie de 30%. 
Imobilul in care functioneaza 
scoala a fost retrocedat. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
Totodată, nu se precizează sursa de 
finanţare. 

1466. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, 
alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
continuarea lucrarilor de constructie 
la sediul scolii generale si gradinitei 
comuna Ungra”, jud. Braşov 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Obiectivul a fost finantat prin 
programul de investitii al 
M.E.N. si intarziat ca urmare la 
lipsei finantarii. Proiectul este 
realizat in proprtie de 30%.  

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
Totodată, nu se precizează sursa de 
finanţare. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1467.  
OG 7/2006 
 

 
Se propune alocarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Calarasi, 
pentru obiectivul Amenajare Baza 
Sportiva, comuna Ciocanesti, cu 
suma de 500 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
 

1468. OG 7/ 2006  
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Baza sportiva”, 
jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, sat 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
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Razvani, cu suma de 73,5 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
 

1469. Ministerul Educatiei si 
Cercetarii  
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01 

 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Campus scolar – 
24 Sali de clasa”, jud. Calarasi, loc. 
Lehliu-Gara, cu suma de 3800 mii 
lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Susţinerea acestor investiţii este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii scolare în spaţiul 
rural. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
Totodată, nu se precizează sursa de 
finanţare. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1470. OG 7/ 2006 Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Construire sala 
de sport Razvani”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, suma de 110 mii 
lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
 

1471. OG. 7/2006  
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Amenajare baza 
sportiva”, jud. Calarasi, com. 
Alexandru Odobescu, sat Galatui, 
cu suma de 993, 85 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
 

1472. OG 7/2006 Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
Baza sportiva”, jud. Calarasi, com. 
Independenta, cu suma de 65,08 mii 
lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art.138 
din Constituţie,potrivit căruia nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare; 
- suma totală prevăzută în proiect, 
se va repartiza în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâri ale Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007 
 

1473. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Reabilitare 
scoala Radu-Voda”, jud. Calarasi, 
com. Lupsanu, cu suma de 1596 mii 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 

Se propune respingerea,  întrucât 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a 
unor cheltuieli de capital aferente 
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01, alin. 15 lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
Totodată, nu se precizează sursa de 
finanţare. 

1474. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reabilitare 
termica 2 doua scoli ”,   comuna 
Todireni,  cu suma de 600 mii lei   
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1475. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reabilitare 
gradinita”,   comuna Todireni,  cu 
suma de 1.000 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 

1476. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Extindere si 
reabilitare Scoala cu clasele V-VIII 
” in satul Romanesti,   comuna 
Româneşti,  cu suma de 1.400 mii 
lei  RON 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

propusă nu este viabilă. 

1477. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Centrala termica 
pentru Scoala cu clasele I-IV” 
comuna Româneşti,  cu suma de 70 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
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1478. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reabilitare 
scoala ”  in satul Negreni, comuna 
Ştiubeni,  cu suma de 500 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 

1479. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Centrala termica 
pentru scoala cu clasele I-IV ” 
comuna Ştiubeni,  cu suma de 200 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1480. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 
01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Centrala termica 
la Şcoala Dimitrie Pompeiu” 
comuna Broscăuţi,  cu suma de 400 
mii lei   
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 

1481. Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, art. 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Constructie 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatăţile  
de învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea lor. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
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01, alin. 15 
 

gradinita ” comuna Broscăuţi,  cu 
suma de 2.800 mii lei   
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Surse de finanţare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor 
la bugetul de stat 

Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 

1482. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
Capitol 51, art.01, alin.15 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Alocarea sumei de 36.192 mii lei 
pentru reabilitarea scolilor din 
comunele Boiu Mare, Valea 
Cioarului, Vima Mica, Coas, 
Repedea, Rona de Los, Ardusat, 
Copalnic manastur, Dumbravita, 
Grosi, Calinesti, Salsig, Seini, 
Borsa (campus scolar) si constructie 
gradinite (Stramtura si Barsana) 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le pun în 
pericol sănătatea fizică şi 
mentală si afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta in 
bugetul Ministerului Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1483. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 
 
Poziţia 5 Judeţul Bihor  
 

Poziţia 5 Judeţul Bihor  
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate  pentru Judeţul Bihor în 
vederea realizării următoarelor 
obiective de investiţii : 
 

- Reabilitare Colegiul Tehnic 
“A.Roman” Alesd, cu suma 
de  200 mii lei 

- Reabilitare  Şcoala cu 
clasele I VIII Tileagd, cu 
suma de 300. mii lei 

- Grădiniţa cu program 
normal  Mihai Bravu, 
Roşiori, cu suma de 150. mii 
lei 

- Reparatii capitale la 
Grădiniţa cu program 
normal  Oşorhei, cu suma de 
200. mii lei 

- Reparatii capitale la 
Grădiniţa cu program 
normal  Fughi, Oşorhei, cu 
suma de 150 mii lei 

- Reparatii capitale la Şcoala 
cu clasele I VIII  Luncşoara, 
Auşeu, cu suma de 500 mii 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare. 
 
 
 
Sursa Bugetul Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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lei 
- Reabilitare Şcoala cu clasele 

I VIII  Avram Iancu, Avram 
Iancu, cu suma de 108 mii 
lei 

- Reabilitare  Şcoala cu 
clasele I VIII  Sârbi, Sârbi, 
cu suma de 50. mii lei 

- Reparatii capitale  Şcoala cu 
clasele I VIII  Văşad, 
Curtuişeni, cu suma de 200. 
mii lei 

- Constructie scoala si 
gradinita noua  Văşad, 
Curtuişeni, cu suma de 850. 
mii lei 

- Reabilitare  Şcoala cu 
clasele I VIII  Tulca, Tulca , 
cu suma de 200 mii lei 

- Reabilitare  Grădiniţa cu 
program prelungit nr.2  
Beiuş cu suma de 300 mii 
lei 

- Reparatii capitale la  Şcoala 
cu clasele I IV  sat Ţaria,  
Roşia, cu suma de 80 mii lei 

- Reabilitare  Şcoala cu 
clasele I VIII  Sacalasău, 
Derna cu suma de 100 mii 
lei 

- Reparatii capitale la  Şcoala 
cu clasele I VIII  Beznea, 
Bratca, cu suma de 400 mii 
lei 
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-   Grădiniţa cu program 
prelungit  Tinca, cu suma de 
300 mii lei 

- Reparatii capitale la Şcoala 
cu clasele I VIII  Lăzăreni, 
cu suma de 516 mii lei 

- Reparatii Capitale la  Şcoala 
cu clasele I VIII  Remaţi , cu 
suma de 500 mii lei 

- Reparatii capitale la  Şcoala 
cu clasele I IV  Bulz Pustă, 
Bulz, cu suma de 200 mii lei 

- Reabilitarea termica a 
caldirilor de la Grupul 
Scolar Industrial Suplacu de 
Barcau, cu suma de 400 mii 
lei 

- Reparatii capitale la  Grup 
Şcolar Industrial  Popeşti, 
Bihor cu suma de 250 mii 
lei 

- Continuarea lucrarilor la 
obiectivul de investitii 
“Gradinita cu program 
prelungit” Tarian, Girisu de 
Cris cu suma de 400 mii lei 

- Construire Gradinita in satul 
Burzuc Sarbi, cu suma de 
675 mii lei 

- Reabilitarea Gradinitei din 
localitatea  Sarbi, cu suma 
de 75 mii lei  

 
Autori:  
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1484. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 39 Judeţul Vaslui  
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate  pentru Judeţul Vaslui în 
vederea realizării următoarelor 
obiective de investiţii : 
- „Gradinita”, comuna Deleni,    cu 
suma de 400 mii  lei RON 
- „Scoala cu clasele I-IV”, comuna 
Deleni,    cu suma de 400 mii lei 
RON 
- „Scoli”, in satele  Suceveni, 
Verdes, Gavanu, comuna Bogdana, 
cu suma de 1.100 mii  lei RON 
- „Grădiniţă 3 grupe”, comuna 
Muntenii de Jos, cu suma de 
1.054,497 mii  lei RON 
- „Grădiniţă 2 grupe şi Scoală 4 
clase”, in satul Mînjeşti,  comuna 
Muntenii de Jos, cu suma de 
2.100,158 mii  lei RON 
- Gradinita in localitatea Fundatura  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare. 
 
Sursa Bugetul Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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cu suma de 1.229, 268 RON lei 
- Construire Scoala cu clasele I-IV 
in localitatea Albesti, comuna 
Delesti cu suma de  898 mii  lei 
RON 
- Construire Gradinita cu program 
normal in  localitatea Delesti cu 
suma de 1.140 mii  lei RON 
- Consolidarea Scoala cu clasele I-
VIII in localitatea Hirsova cu suma 
de 2.250. mii  lei RON 
- Scoala cu clasele I-IV Curseşti  
Vale cu suma de  400 mii lei RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1485. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE 
GRADINITA SAT DUMBRAVA, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
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comuna Iteşti, cu suma de  600.mii 
lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1486. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE CRESA 
COPII, comuna Gîrleni, cu suma de  
700 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare spaţiului  rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât 
creşele sunt unităţi sanitare 
finanţate din bugetele locale. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1487. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CENTRALA 
TERMICA LA GRADINITA 
LUIZI CALUGARA, comuna Luizi 
Călugăra, cu suma de  70 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare spaţiului  rural 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1488. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REABILITARE 
SCOALA GENERALA 
MAGIRESTI, comuna Măgireşti, 
cu suma de 100 mii lei  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Administratiei Prezidentiale Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1489. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului R.K.GRADINITA 
VALEA ARINILOR, comuna 
Măgireşti, cu suma de  300 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 



  1271 

Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1490. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REABILITARE 
TERMICA LA SCOLILE DIN 
SATELE TARATA SI BASESTI, 
comuna Pîrjol, cu suma de   2.000 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1491. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului 
REABILITARE,DOTARE SI 
UTILARE INFRASTRUCTURA 
SCOLARA, comuna Sascut, cu 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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suma de 5.850 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1492. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE 
CRESA, comuna Prăjeşti, cu suma 
de 1.312, 900 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1493. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului PROIECTARE SI 
EXECUTIE MODERNIZARE 
GRADINITA SAUCESTI, comuna 
Săuceşti, cu suma de  100 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1494. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului PROIECTARE SI 
EXECUTIE MODERNIZARE 
SCOALA BOGDAN-VODA, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
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comuna Săuceşti, cu suma de   100 
mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1495. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REABILITARE SI 
MODERNIZARE SCOALA NR.2 
RACACIUNI-PTh, comuna 
Răcăciuni, cu suma de  1.400 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finantare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  nu este precizată 
sursa de finanţare . 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1496. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REABILITARE 
SCOALA CU CLASELE I-IV SI 
GRADINITA NR.1 RACACIUNI-
IN FAZA DE PROIECTARE, 
comuna Răcăciuni, cu suma de  
1.800 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1497. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
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obiectivului CONSTRUIRE 
GRADINITA SAT GISTENI 
CATUN BERENDESTI, comuna 
Răcăciuni, cu suma de  1.000.mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1498. Anexa 3/25/02           
Capitolul 51 art.01, alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 40 Judeţul Vâlcea  
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate  pentru Judeţul Vâlcea în 
vederea realizării următoarelor 
obiective de investiţii : 
- „Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Liceul „Constantin 
Brâncoveanu””,  Horezu,    cu suma 
de 600  mii lei RON 
- „Înfiinţarea unei grădiniţe cu 
program prelungit în oraşul 
Băbeni”, Orasul Băbeni,    cu suma 
de 700  mii lei RON 
- „Construcţie grădiniţă cu program 
prelungit”,  Orasul Băile Olăneşti,    

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare. 
 
 
 
Sursa Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
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cu suma de 3 400 mii lei RON 
- „Reabilitarea Şcolii cu cls I- VII 
Şirineasa localul ”A”, comuna 
Sirineasa,    cu suma de  185 mii lei 
RON 
- „Reabilitare sală de sport Şcoala 
Generală cu cls.I-VIII”, in sat 
Muereasca, comuna Muereasca,    
cu suma de  630 mii lei RON 
- Reabilitare Scoala cu cls.I-VIII”, 
in satul Urşi comuna Stoilesti,    cu 
suma de 1.000 mii lei RON 
- „Reabilitare şcoli”, in satele 
Bârsoiu si Stoileşti comuna 
Stoilesti,    cu suma de 5.000 mii lei 
RON 
- „Utilităţi şi reabilitare la scoli”,  
satele Bîrseşti şi Ruda, comuna 
Budeşti,    cu suma de 440 mii lei 
RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

1499. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune sumei prevăzute pentru 
judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Construire gradinita cu 3 Sali de 
clasa”, Comuna Costuleni, sat 
Cozia, cu suma de 550 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii  

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1500. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Executie lucrari 
reabilitare sc. Cl I- IV”, Comuna 
Costuleni, sat Hilita, cu suma de 
450 mii lei  RON  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1501. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Finalizare lucrari 
Gradinita” Comuna Grozesti,  cu 
suma de 650 mii lei  RON . 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1502. Anexa 
3/25/02  

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
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Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Sc. Gen. Cu cl. I- VIII ” 
, sat Buda  Comuna Lespezi,  cu 
suma de 1.000 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1503. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Gradinita SAM nr 1”, 
Comuna Mironeasa,  cu suma de 
700 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1504. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie gradinita”, 
sat Mogosesti, Comuna Mogosesti 
Iasi,  cu suma de 1.300 mii lei      
RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1505. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Gradinita”, sat 
Borosoaia, Comuna Plugari,  cu 
suma de 1.000 mii lei    RON. 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

si Inovarii preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1506. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Scoala clasele I-IV”,  
Comuna Roscani,  cu suma de 
1.000 mii lei    RON. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

1507. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie Scoala  
Poiana Scheii”, Comuna Scheia,  cu 
suma de 1.200 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1508. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Reabilitare Liceu „Ion 
Neculce” camin internat si cantina”, 
Oras Targu Frumos,  cu suma de 
500 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1509. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie  gradinita”, 
Comuna Tomesti,  cu suma de 
2.000 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1510. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Gradinita”, Comuna 
Todiresti,  cu suma de 14.000 mii 
lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1511. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Rk Grup Scolar „PP 
Carp” – pentru Scoala Razboieni”, 
Comuna Tibanesti,  cu suma de 900 
mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1512. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Rk Scoala Glodenii 
Gandului”, Comuna Tibanesti,  cu 
suma de 250 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1513. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Gradinita SAM nr 1 ”, 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
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Cap. 51 art.01 alin.15 Comuna Mironeasa,  cu suma de 
700 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1514. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie gradinita sat 
Mogosesti  ”, Comuna Mogosesti 
Iasi   cu suma de 700 mii lei    
RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1515. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie scoala 
Poiana Scheii”, Comunan Scheia cu 
suma de 1.200 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1516. Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie Gradinita cu 
12 Sali de clasa in  cartierul 
Tomesti”, Comuna Tomesti cu 
suma de 2.000 mii lei    RON. 
 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
 

1517. Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie gradinita cu 
10 Sali de curs in satul Lunca 
Cetatuii ”, Comuna Ciurea cu suma 
de 5.000 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala 
a elevilor din comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Educatiei 
si Inovarii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1518. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare 
Colegiu Economic Emanoil Gojdu- 
Campus Şcolar”, Municipiul  
Hunedoara,   cu suma de 3.830,250  
mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Continuare lucrari in vederea 
finalizarii obiectivului de 
investitii cu importanta scolara 
crescuta pe plan local 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei  Deputatilor 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Camerei deputatilor pe anul 2009 
au fost prevăzute fonduri la un 
nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1519. Anexa 3/25 Ministerul 
Educatiei Cercetarii si 
Inovatiei cap.51 art.01 
alin.15 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare 
scoala”, COMUNA Densuş,   cu 
suma de 600 mii lei  RON 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Finalizarea lucrarilor la 
obiectivul de investitii de 
importanta educativa  
 
Sursa:  Bugetul Camerei 
Deputatilor 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 



  1291 

  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
  

respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Camerei deputatilor pe anul 2009 
au fost prevăzute fonduri la un 
nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1520. Anexa 3/25 Ministerul 
Educatiei Cercetarii si 
Inovatiei cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Sistematizare şi 
modernizare cale de acces locuinţe 
aflate pe Malul Văii„ in satul 
Chimindia COMUNA HĂRĂU,   
cu suma de 1.000 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Creare conditii civilizate de 
acces in propria locuinta 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 
 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
există bază legală pentru finanţarea 
din bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a cheltuielilor 
cu sistematizarea şi modernizarea 
căilor de acces locuinţe.  
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Camerei deputatilor pe anul 2009 
au fost prevăzute fonduri la un 
nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

1521. Anexa 3/25/02 cap. 51, art. 
01, Ministerul 
Educaţiei,cercetării şi 
Inovării 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru construire campus 
şcolar cu suma de 15384 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Reducerea abandonului şcolar  şi 
creşerea calităţii actului 
educaţional 
 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Administraţia Prezidenţială 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1522. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cap. 51, art .01, alin. 
15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitare 
Colegiul Naţional « I.C. Brătianu » 
Haţeg cu suma de 1000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea reabilitării 
obiectivului de investiţii de 
importanţă educativă crescută 
pentru comunitate 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Administraţia Prezidenţială 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1523. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reabilitarea ansamblului de 
construcţii din cadrul Grupului 
Şcolar Ovid Densuşianu  Călan în 
vederea transformării în Campus 
Şcolar cu suma de 3600  mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1524. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-
IV sat Batiz, oraş Călan cu suma de 
358,982 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1525. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-
IV sat Grid, oraş Călan cu suma de 
80,357 mii lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1526. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-
IV sat Sîncrai, oraş Călan cu suma 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
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de 24,395 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1527. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-
IV sat Crişeni, oraş Călan cu suma 
de 43,064 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 



  1296 

Grupurile parlamentare reunite PNL 

1528. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-
IV sat Valea Sîngeorgiului, oraş 
Călan cu suma de 11,705 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă.. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1529. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-
IV sat Strei, oraş Călan cu suma de 
46,968 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1530. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-
IV sat Nădăştia de Jos, oraş Călan 
cu suma de 89,300 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1531. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii Grădiniţa 
"Voinicelul" Călan cu suma de 
449,321 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1532. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 alin.15

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Modernizare Şcoala 
generala OV Călan şi  Şcoala 
generală din strada Unirii corp A şi 
B cu suma de 5694,52 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1533.  
Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, cap 51, art 1, alin 
15 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: (anexa 
4) 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următorul obiectiv:  

- Realizarea unui sistem de 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitar modernizare a şcolilor 
din jud Satu Mare, pentru 
crearea unor conditii optime si la 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
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incalzire central la Grup 
scolar Ardud – 500 mii lei 

- Realizarea unui sistem  de 
incalzire central la Scoala 
Generala Mădăras – 350 mii 
lei 

- Reabilitare Scoala cu cls.1-8 
Căuaş – 500 mii lei 

- Modernizare  Scoala 
Generală com Santău - 100 
mii lei 

- Reabilitare si supraetajare 
Scoala cu cls. 1-8 com. 
Terebeşti – 950 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de 
modernizare şi dotare a 
Scolii Generale din Aliceni, 
com Târşolţ – 100 mii lei 

- Amenajare + dotari Scoala 
Târşolţ – 90 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de 
reabilitare Scoala cu cls.1-8 
Vama, corp A si B- 625 mii 
lei 

- Campus Scolar -Scoala de 
Arte si Meserii- loc. Vama – 
240 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

standardele europene pentru 
elevi. 
Sura de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1534. Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, cap 51, art 1, alin 
15 

Se propune alocarea sumei pentru 
următoarele obiective:  

- reabilitare Liceu Teoretic 
Anastasescu, Roşiori de 
Vede, 200 mii lei 

- reabilitare Liceu Economic, 
Roşiori de Vede, 200 mii lei 

- reabilitare Şcoala Generală 
nr 6, Roşiori de Vede – 200 
mii lei 

- reabilitare Şcoala Generală 
nr 2, Roşiori de Vede – 300 
mii lei 

- reabilitare Şcoala Generală 
nr 5, Roşiori de Vede – 300 
mii lei 

- reabilitare Şcoala Generală 
nr 5, Roşiori de Vede – 200 
mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a şcolilor din jud 
Teleorman. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1535. Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, cap 51, art 1, alin 
15 

Se propune alocarea sumei pentru 
următoarele obiective:  

- reabilitare si dotare unitati 
de invatamant, loc Bistreţ – 
100 mii lei 

- reabilitare scoli, loc Cerăt – 
100 mii lei 

- reabilitare scoala, loc 
Galicea Mare- 300  mii lei 

- modernizare incalzire 
centrala la Sc. cu clasele I-
VIII, loc Izvoare – 100 mii 
lei 

- reabilitare Scoala  Generala 
I-VIII, loc Caraula – 200 mii 
lei  

- proiecte tehnice şcoala si 
gradinita, loc Giurgiţa – 60 
mii lei 

- reabilitarea şcolii  claseleI-
VIII, loc Ciupercenii Noi – 
400 mii lei 

- repararea şcolii  clasele I-
VIII, loc Seaca de Pădure – 
100 mii lei 

- Reparatie capitală Scoala 
cls. I-IV Rasnicu Oghian, 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a şcolilor din jud 
Dolj. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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loc Cernăteşti – 300 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1536. Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, cap 51, art 1, alin 
15 

Se propune alocarea sumei pentru 
următorul obiectiv:  
Refacere acoperiş al şcolii generale 
din comuna Mica -100 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a şcolii din comuna 
Mica, jud Cluj. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este neclar. 
Totodată, finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a unor cheltuieli de capital 
aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversit se realizează,  potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
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1537. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2009 
 

Poziţia 31, jud. Prahova  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare 
(renovare) spital orăşenesc”, oraşul 
Băicoi, cu suma de 1.500.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
oraşului. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm totodată că o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor nu 
poate fi cuntificată astfel încât să 
poată constitui sursa de finanţare 

1538. Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 03 
Paragraf 03 Materiale 
sanitare specifice inutilizate 
in programele nationale cu 
scop curativ 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
116.358 mii lei la suma de 129.157 
mii lei,  paragraful 03 „Materiale 
sanitare specifice inutilizate in 
programele nationale cu scop 
curativ” . Suplimentare  cu suma de 
12.799 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Materialele sunt destinate 
programelor nationale de 
cardiologie si de protezare in 
ortopedie. Majorarea bugetului 
se face cu 11% reprezentand 
devalorizarea RON in raport cu 
moneda europeana, intrucât toate 
aceste materiale sunt de import. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe 
subcapitole de cheltuieli, s-a făcut 
potrivit propunerii ordonatorului 
principal de credite, potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât   la 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

la bugetul de stat 
 
 

dimensionarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate este previzionat 
în principal din contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate care au 
fost dimensionate în funcţie de 
cotele de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
 

1539. Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 04 
Paragraf 01 
 Asistenta medicala primara 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
864.078 mii lei la suma de 
1.456.955 mii lei, paragraful 02 
„Asistenta medicala primara” . 
Suplimentare cu suma de 592.877 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Mentinerea bugetului destinat 
asistentei medicale primare la 
nivelul anului 2008. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe 
subcapitole de cheltuieli, s-a făcut 
potrivit propunerii ordonatorului 
principal de credite, potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât   la 
dimensionarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate este previzionat 
în principal din contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate care au 
fost dimensionate în funcţie de 
cotele de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
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1540. Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 04 
Paragraf 02 
 Asistenta medicala pentru 
specialitati clinice 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
362.000 mii lei la suma de 390.653 
mii lei, Paragraful 02 „Asistenta 
medicala pentru specialitati clinice” 
. Suplimentare cu suma de 28.653 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Mentinerea bugetului destinat 
asistentei medicale pentru 
specialitati clinice la nivelul 
anului 2008. Se stimuleaza 
tratamentul ambulatoriu al 
afectiunilor cronice. Scaderea 
acestui buget va reduce 
accesibilitatea pacientilor la 
diagnostic si tratament in 
ambulatoriu ducand la cresterea 
adresabilitatii in unitatile cu 
paturi. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe 
subcapitole de cheltuieli, s-a făcut 
potrivit propunerii ordonatorului 
principal de credite, potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât   la 
dimensionarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate este previzionat 
în principal din contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate care au 
fost dimensionate în funcţie de 
cotele de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
 

1541. Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 04 
Paragraf 04 
 Asistenta medicala pentru 
specialitati paraclinice 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
344.863 mii lei la suma de 603.194 
mii lei, paragraful 04 „Asistenta 
medicala pentru specialitati 
paraclinice” . Suplimentare cu suma 
de 258.331mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Mentinerea bugetului destinat 
asistentei medicale pentru 
specialitati paraclinice la nivelul 
anului 2008 Scaderea acestui 
buget va reduce accesibilitatea 
pacientilor la diagnostic 
paraclinic in ambulatoriu ducand 
la cresterea adresabilitatii in 
unitatile cu paturi, crascand 
internarile nejustificate din 
punctul de vedere al gravitatii 
bolii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe 
subcapitole de cheltuieli, s-a făcut 
potrivit propunerii ordonatorului 
principal de credite, potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât   la 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite 
PNLt 
 

 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
 

dimensionarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate este previzionat 
în principal din contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate care au 
fost dimensionate în funcţie de 
cotele de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
 

1542. Anexa 10/03 
Capitol 6605 Subcapitol 06 
Paragraf 01 
 Spitale generale 

Se propune majorarea bugetului pe 
anul 2009 de la suma propusa de 
6.514.400 mii lei la suma de 
7.522.038 mii lei, paragraful 01 
„Spitale generale”. Suplimentare cu 
suma de 1.007.638 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Mentinerea bugetului destinat 
spitalelor generale la nivelul 
anului 2008. Scaderea acestui 
buget va reduce accesibilitatea 
pacientilor la diagnostic si 
tratament in unitatile cu paturi. 
In executia bugetara a spitalelor 
generale managerii sunt obligati 
sa achite cu prioritate 
cheltuilelile cu utilitatile, apoi 
drepturi salariale, si hrana 
pacientilor. Reducerea bugetului 
va afecta achizitia de 
medicamente si materiale 
sanitare care in anul 2008 a 
reprezentat intre 5% si 11% din 
bugetul spitalelor. Daca nu se va 
suplimenta bugetul asa cum a 
fost solicitat prin prezentul 
amendament spitalele vor fi puse 
in situatia de a nu mai 
achizitiona medicamente si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe 
subcapitole de cheltuieli, s-a făcut 
potrivit propunerii ordonatorului 
principal de credite, potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât   la 
dimensionarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate este previzionat 
în principal din contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate care au 
fost dimensionate în funcţie de 
cotele de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
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materiale sanitare. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
 
 
 

1543. Anexa 3 / 26 / 29 
Ministerul Sanatatii 
Capitol 66.01 – 
SANATATE 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii pentru 
finalizarea investitiei „Spitalul 
Clinic Municipal Timisoara”, cu 
suma de 160.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare finalizarii 
investitie incepute in 1994 prin 
HG 155 / 1994. Finalizarea 
investitiei va permite mutarea in 
noua locatie a sectiilor clinice 
ale Spitalului Municipal aflate in 
cladiri nationalizate care au fost 
retrocedate fostilor proprietari 

 

1544. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Cap 
5001,grupa 51, art 02, alin 
12 

Se propune alocarea sumei de 
50.000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Spitalul judetean de 
Urgenta Galati” 

Este necesar si vital pentru 
locuitorii judetului sa poate 
beneficia de servicii medicale de 
urgenta de buna calitate, fapt ce 
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Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

face necesara construirea unui 
spital judetean de urgenta pentru 
judetul Galati. 

1545. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29  
Cod 26.66.01.0212 

Se propune alocarea sumei de 
85.000 mii lei pentru Spitalul 
judeţean de urgenţă Călăraşi, jud. 
Călăraşi 
(aprobat prin HG. 1008/2007) 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime medicale în teritoriu în 
cadrul procesului de reformă din 
sistemul sanitar 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

1546. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29  
Cod 26.66.01.0100 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Continuare lucări de 
reparaţii capitale”, Spitalul judeţean  
de urgenţă Călăraşi (existent), jud. 
Călăraşi. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime medicale în teritoriu în 
cadrul procesului de reformă din 
sistemul sanitar 

 

1547. Ministerul Sănătăţii 
Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/01 –  
 

Ministerul Sănătăţii 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/01 –  
 
Se propune diminuarea sumei 
alocate în anul 2009 cu suma de 
150.000 lei.  
 
Autori:  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe 
subcapitole de cheltuieli, s-a făcut 
potrivit propunerii ordonatorului 
principal de credite, potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

avută în vedere întrucât   la 
dimensionarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate este previzionat 
în principal din contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate care au 
fost dimensionate în funcţie de 
cotele de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
 

1548. Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/04 –  
 

Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/03/04 –  
 
Se propune diminuarea sumei 
alocate în anul 2009 cu suma de 
100.000 mii lei.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe 
subcapitole de cheltuieli, s-a făcut 
potrivit propunerii ordonatorului 
principal de credite, potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât   la 
dimensionarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate este previzionat 
în principal din contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate care au 
fost dimensionate în funcţie de 
cotele de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1549. Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6805/ 57 /02 /01 
  
 

Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6805/57/02/01 
 
Se propune diminuarea sumei 
alocate în anul 2009 cu suma de 
100.000 mii lei.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Propunem  respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor s-a făcut 
potrivit propunerii  ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 

1550. Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 9905 – Excedent 
bugetar 
 

Se propune dimunarea sumei 
prevăzute cu suma de 300.000 mii 
lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

 Propunem respingerea 
amendamentului întrucât 
excedentul se calculează în funcţie 
de venituri şi cheltuieli la a căror 
dimensionare s-a avut în vedere în 
principal nivelul cotelor de  
contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate şi gradul de colectare a 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

veniturilor şi indicatorii 
macroeconomici. Totodată se ia în 
calcul şi fondul de rezervă  stabilit 
în cotă de 1% din sumele 
constituite anual la nivelul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

1551. Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate 
Anexa nr. 10/03 
Capitol 6605/ 04/ 01 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 615.000 mii 
lei.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare: 
- 300.000 mii lei redistribuire 
FNUASS; 
- 10.000 mii lei – de la 
Administraţie Prezidenţială 
(Cap. 5000 /20, anexa 3 / 01 /01) 
- 5.000 mii (de la Camera 
Deputaţilor, cap. 5100, /70 / 
Anexa 3/03/01) 
- 300.000 mii lei (redistribuire 
Capitol 9905 – Excedent) 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu este clar ordinul de mărire al  
sumei care se suplimentează, fiind 
în lei, iar sumele de la sursa de 
finanţe sunt în mii lei. De 
asemenea, nu se precizează concret 
de unde se face redistribuirea din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 
 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
Totodată, bugetul Camerei 
Deputaţilor pe anul 2009 a fost 
dimensionat în funcţie de 
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necesităţile de finanţare a activităţii 
şi acţiunilor  desfăşurate în anul 
2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia României, 
revizuită.  
 

1552. Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02, alin. 12 – 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale  

Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 12 – Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 8000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Construcţie centru de sănătate (60 
de paturi)”, oraşul Năvodari, jud. 
Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Pentru a deservi oraşul Năvodari 
(aprox. 35.000 mii locuitori), 
inclusiv toată zona rurală de 
nord-est a jud.. Constanţa, ira pe 
timpul sezonlui estival şi zona 
turistică aferentă. 

Propunem respingerea întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare. 
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Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1553. Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29  
Cod 26.66.01.0100 

Se propune alocarea sumei de 5.000 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reparaţie capitală”, 
Spitalul de urgenţă, jud. Constanţa. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
   
Deputat Mihai Donţu   
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pnetru asigurarea condiţiilor 
optime de tratament şi cazare. 

 

1554. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.200.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitarea căminului 
cultural din comuna Mihaeşti, 
judeţul Olt. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm ca, in conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1555. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
953.115,79 lei pentru reabilitarea 
Casei de Cultură din oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm ca, in conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
rebilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 
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1556. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a sălii 
destinate evenimentelor sociale din 
comuna Cilieni, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional. Menţionăm ca, din 
bugetul acestui minister nu există 
bază legală pentru „finanţare 
lucrărilor de modernizare a sălii 
destinată evenimentelor sociale”.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1557. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propunere alocarea sumei de 
714.000 lei pentru modernizarea 
căminului cultural din comuna 
Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, in conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
rebilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1558. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 31 Vâlcea 
Se propune alocarea sumei de 
250.000 lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din comuna 
Alunu, judeţul Vâlcea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Lucrarea se află în desfăşurare. 
Suma solicitată reprezintă 
valoarea de cofinanţare a 
Consiliului Local. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 31, 
Vâlcea întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm ca, in conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1559. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru demararea 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
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Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

lucrărilor de reabilitare a Căminului 
Cultural din comuna Drăghiceni, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1560. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
Căminului Cultural din comuna 
Izvoarele, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Investiţia este finanţată prin 
programul de “Construire 
aşezăminte culturale”. Suma 
solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local.  
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1561. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
650.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la Căminul 
Cultural din comuna Scărişoara, 
judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1562. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
2.240.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Căminul Cultural din comuna 
Giuvărăşti, judeţul Olt 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1563. Anexa 3/27/02, Capitol 
6701, Subcapitol 03 Servicii 
Culturale, paragraf 03 
Muzee 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a 
complexului muzeal ,,Boianul,, din 
com. Stoicăneşti,  
Judeţul Olt.  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Lucrarea se află în derulare. 
Suma solicitata reprezintă 
valoarea rămasă de decontat. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 30, 
Judetul Olt întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1564. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de 
675.000 lei pentru construirea 
Camin Cultural Archid, 
com.Coseiu, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 33, 
Salaj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1565. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru construirea 
Camin Cultural com.Dragu, Jud. 
Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 33, 
Sălaj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

buget prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1566. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 lei pentru reabilitare Camin 
Cultural com.Cizer, Jud. Sălaj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 33, 
Sălaj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
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în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1567. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 35 Suceava 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 lei Complexului Muzeal 
Bucovina pentru organizarea 
sarbatoririi a 650 de ani de la 
intemeierea Moldovei, Jud. Suceava 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea marcarii in plan 
social si cultural a unui 
eveniment de importanta 
istorica. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 33, 
Sălaj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.   
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu este clar 
formulată. 

1568. Ministrul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Anexa 3/27/23 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii ron pentru construcţia 
obiectivului „Cămin Cultural„ 
comuna Valea Teilor, jud. Tulcea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru construire.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, respectiv bugetul 
Ministerului Turismului acesta a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia şi ale 
unităţilor subordonate. 

1569. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare aşezământ cultural 
oraşul Bumbeşti-Jiu”, oraş 
Bumbeşti-Jiu 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1570. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural 
Stefăneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1571. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul: 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
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Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

„Reabilitare Cămin cultural 
Cărbuneşti-Sat” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1572. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural 
Pojogeni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1573. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Aninoasa” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare şi modernizare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1574. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 
1046,16 mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi dezvoltare Cămin 
cultural Polovragi” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
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de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1575. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural Suseni, 
comuna Runcu” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar 

1576. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural 
Bâltişoara, comuna Runcu” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1577. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural Valea 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
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dezvoltare şi durabilă Mare, comuna Runcu” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1578. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 105 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural Sat 
Gornăcel, comuna Schela” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1579. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural comuna 
Stăneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 



  1333 

  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1580. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural sat 
Curpen, comuna Stăneşti” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj întrucît aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1581. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi dotare Cămin 
cultural din satul Baloşani, comuna 
Stejari”  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare şi dotare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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1582. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi dotare Cămin 
cultural comuna Stejari” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare şi dotare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1583. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural Teleşti” 
 
Autori:  

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1584. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 597,7 
mii lei pentru obiectivul: „Renovare 
Cămin cultural din sat Peşteana-
Vulcan, comuna Ciuperceni” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
renovare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1585. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect Cămine culturale 
dezvoltare şi durabilă 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural 
Călugăreni, comuna Padeş” 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 20, 
judeţul Gorj deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reabilitare.  
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1586. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „ Renovare şi 
extindere prin supraetajare cămin 
cultural”, sat Călineşti, com. 
Floreşti, cu suma de 600.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 31, 
judeţul Prahova deoarece aceasta 
nu se regăseşte în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.  De 
asemenea, menţionăm că, în 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul acestui minister se 
alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban şi nu 
pentru lucrări de renovare şi 
extindere.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece nu este 
clar formulată. 
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1587. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare 
cămine culturale în satul Banului, 
Lunca Prahovei, Cocorastii Caplii şi 
construire cămin cultural în 
Măgureni, com. Măgureni, cu suma 
de 4.000.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 31, 
judeţul Prahova deoarece aceasta 
nu se regăseşte în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.  De 
asemenea, menţionăm că, în 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul acestui minister se 
alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban şi nu 
pentru lucrări de reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece nu este 
clar formulată 

1588. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută bugetului Ministerului 
Culturii şi Cultelor a sumei de 
43,344 mii lei pentru obiectivul 
Cămin cultural tip II, comuna 
Pietroşani, judeţul Teleorman.  
 
Autori:  

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional pentru "Proiect cămin 
cultural – dezvoltare durabilă" 

1589. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii şi 
Cultelor a sumei de  87776,128  mii 
lei pentru următoarele  obiective:  

- Reabilitarea caminului 
cultural (reparatie acoperis 
si fatada, dotare cu instalatie 
de climatizare si incalzit) 
150 mii lei, comuna 
Bucerdea Granoasa, jud. 
Alba 

- Reabilitarea + extindere 
Cămin Cultural Săliştea -
1054,148 mii lei 

- Construire cămin cultural în 
satul Livezile, comuna 
Livezile, jud. Alba – 60 mii 
lei 

- Construire camin cultural, 
Comuna Vadu Motilor, Jud. 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare:   
 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional pentru "Proiect cămin 
cultural – dezvoltare durabilă" 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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Alba - 4.000 mii lei  
- Finalizarea lucrarilor de 

construire a caminului 
cultural comuna Ramet, jud 
Alba – 420 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor la 
obiectivul ,, Construire casă 
de cultură în comuna Şugag 
“ – 3000 mii lei 

- Reabilitare Cămin Cultural 
Ciumbrud, jud. Alba - 91,98 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1590. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii şi 
Cultelor a sumei de  300 mii lei  mii 
lei pentru realizarea următorului  
obiectiv:  

- Reabilitarea caminului 
cultural comuna Bughea de 
Jos jud. Argeş 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare:   
 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerul Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional pentru "Proiect cămin 
cultural – dezvoltare durabilă" 

1591. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

 Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei 530 mii lei pentru 
următoarele obiective : 

- cofinanţarea proiectului de 
reabilitare a căminului 
cultural din comuna 
Săbăreni, judeţul Giurgiu, - 
230 mii lei 

 
- reabilitare cămin cultural, 

comuna Bolinitin Deal, 
judeţul Giurgiu, - 300 mii lei 

 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 Sursa de finanţare:   
 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional pentru "Proiect cămin 
cultural – dezvoltare durabilă"   

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1592. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei de 1 000 mii lei pentru 
reabilitarea obiectivului :  
” Extindere Cămin Cultural Bala “, 
Comuna Bala, jud. Mehedinţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii deosebit de 
important pentru locuitorii 
localităţii menţionate. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare:  Alocare din 
suma prevăzuta in bugetul 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional pentru 
"Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă" 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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1593. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei de 300 mii lei pentru 
finantarea obiectivului :  
* Reabilitare Cămin Cultural* , 
Comuna Bălăciţa , sat Dobra, jud. 
Mehedinţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii deosebit de 
important pentru locuitorii 
localităţii menţionate. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Alocare din 
suma prevăzuta in bugetul 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional pentru 
"Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă" 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  

1594. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei de 300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului : * Cămin 
Cultural Severineşti* , Comuna 
Căzăneşti, jud. Mehedinţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii deosebit de 
important pentru locuitorii 
localităţii menţionate. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare:  Alocare din 
suma prevăzuta in bugetul 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional pentru 
"Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă" 
 

1595. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei de 3000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului :  
* reabilitare Casa de Cultura, Oraş 
Strehaia, jud. Mehedinţi 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii deosebit de 
important pentru locuitorii 
localităţii menţionate. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  Alocare din 
suma prevăzuta in bugetul 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional pentru 
"Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă" 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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1596. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei de 250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului :  
* reabilitare Cămin Cultural, 
Comuna Voloiac, jud. Mehedinţi 
 
 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii deosebit de 
important pentru locuitorii 
localităţii menţionate. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  Alocare din 
suma prevăzuta in bugetul 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional pentru 
"Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă" 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  

1597. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei de 800 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului :  
* construire Cămin Cultural 
Comuna Dubova, jud. Mehedinţi 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii deosebit de 
important pentru locuitorii 
localităţii menţionate. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  Alocare din 
suma prevăzuta in bugetul 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional pentru 
"Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă" 
 

1598. Anexa nr. 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional  
Proiectul Căminul Cultural  
-Dezvoltare Durabilă 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Culturii,  Cultelor şi 
Patrimonilui Naţional, prin 
Proiectul Căminul Cultural  -
Dezvoltare Durabilă,  de sume 
pentru următoarele obiective de 
investiţii: 
1. Construcţie Cămin Cultural în 

localitatea Dumeşti, judeţul Iaşi 
cu suma de 2 000 mii lei; 

2. Construcţie Cămin Cultural,  în 
sat Erbiceni, judeţul Iaşi, cu 
suma de 2 900 mii lei; 

3. Construcţie Cămin Cultural în 
localitatea Mirceşti, judeţul Iaşi, 
cu suma de 1670 mii lei; 

4. Construcţie Cămin Cultural  în 
localitatea Mogoşeşti-Siret, 
judeţul Iaşi, cu suma de 2000 

Este nevoie de realizarea acestor 
obiective culturale pentru 
susţinerea vieţii artistice în satul 
românesc. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1599. Anexa nr. 3/ 27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului National 
Proiectul Căminul Cultural  
-Dezvoltare Durabilă 

Se propune  alocarea de sume de 
către Ministerul Culturii,  Cultelor 
şi Patrimonilui Naţional, prin 
Proiectul Căminul Cultural  -
Dezvoltare Durabilă, pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
 
1. Reabilitare Cămin Cultural sat 

Pitulaţi, jud. Brăila cu suma de 
427 mii lei; 

2. Reabilitare Cămin Cultural sat  
Batogu, comuna Cireşu, cu 
suma de 250 mii lei ; 

3. Reabilitare Cămin Cultural 
Scărlăteşti, comuna Cireşu, jud. 
Brăila cu suma de 250 mii lei; 

4. Reabilitare Cămin Cultural  sat 
Vultureni, comuna Cireşu, jud. 

Pentru toate aceste obiective 
sunt necesare lucrări de 
reabilitare, astfel încât aceste 
spaţii să devină adecvate pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului  
Program Naţional pentru Turism 
Ecumenic 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
clar formulat.  
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Brăila cu suma de 250 mii lei ; 
5. Reabilitare si extindere Cămin 

Cultual  Comuna Mircea Vodă,  
jud. Brăila cu suma de 800 mii 
lei; 

6. Reabilitare Cămin Cultural 
Radu Negru, municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de 1.500 mii 
lei. 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1600. Anexa 3/27/29,  
Cap. 6701 
Cultură, recreere, religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi patrimoniului  

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul  
-Catedrala Făgăraş cu suma de 
1000000 lei 
-Reabilitare Casa Municipală de 
Cultură Făgăraş cu suma de 
4000000 lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Construcţia catedralei se află 
aproape de stadiul final, urmând 
a fi ridicate turlele şi montarea 
acoperişului. 
Casa Municipală de Cultură a 
fost construită acum 40 de ani şi 
necesită lucrări de reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 8, 
judeţul Braşov deoarece aceasta nu 
se regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  
Sumele pentru susţinerea 
lăcaşurilor de cult sunt prevazute in 
bugetul acestui minister în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli alin. 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Sustinerea cultelor, iar ordonatorul 
principal de credite decide asupra 
repartizării pe unitaţi de cult 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din 
România.     
În conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul acestui minister se 
alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban şi nu 
pentru lucrări de reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece nu este 
clar formulată 

1601. Ministerul culturii, cultelor 
şi patrimoniului naţional, 
 
Anexa 3/27/29, cap. 6701,  
 
Programul cultură, recreere, 
religie 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul: 
-Amenajare "Teatru pentru Copii şi 
Tineret Tîrgu Mureş Ariel” cu suma 
4,260,000 lei 
-Reabilitarea Casei de Cultura din 
orasul Iernut cu suma 1,000,000 lei 

Necesitatea păstrării tradiţiilor 
populare, precum şi găzduirea  
activităţilor cultural-artistice  
 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 28, 
judeţul Mureş deoarece aceasta nu 
se regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  
Sumele pentru susţinerea 
lăcaşurilor de cult sunt prevazute in 
bugetul acestui minister în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli alin. 
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-Restaurare clădire Biblioteca 
Teleki- Secţia de artă şi Galeria Ion 
Vlasiu cu suma 998,900 lei 
-Construire Centru cultural Sărmaşu 
prin reabilitare cinematograf, cu 
suma 1,500,000 lei 
-Camin Cultural şi Sediu 
Administrativ comuna Band, cu 
suma 1,000,000 lei 
-Reabilitare Camin Cultural, 
comuna Bichis cu suma de 300,000 
lei 
 -Construirea unui Camin Cultural 
Nandra, comuna Bichis, cu suma de 
300,000 lei 
-Pictarea Bisericii Ortodoxe 
Gimbut, comuna Bichis, cu suma de 
20,000 lei 
-Lucrari arheologice la Castru 
Roman de la Fanate cu suma de 
50,000 lei 
-Reablitare şi modernizare 
Asezamant Cultural Breaza 
comuna Breaza, cu suma de 
779,897 
-Reablitare şi modernizare 
Asezamant Cultural Filipisu Mic, 
comuna Breaza, cu suma de 
877,388 lei 
-Reablitare şi modernizare 
Asezamant Cultural Breaza, 
comuna Breaza, cu suma de 
779,897 lei 
- Reabilitare Camin Cultural, 

Sustinerea cultelor, iar ordonatorul 
principal de credite decide asupra 
repartizării pe unitaţi de cult 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din 
România.     
În conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul acestui minister se 
alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban şi nu 
pentru lucrări de reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece nu este 
clar formulată. 



  1352 

comuna Bichis cu suma de 
300,000 lei 
-Construirea unui monument al 
eroilor În satul Breaza, comuna 
Breaza, cu suma de 25,000 lei 
- Construirea unui Camin Cultural 
Nandra, comuna Bichis, cu suma de 
300,000 lei 
- Reabilitare Cămin Cultural Bord, 
comuna  Cucerdea , cu suma de 
276000 lei 
- Cămin Bistra Mureşului, comuna 
Deda, cu suma de 1.400.000 lei 
- Finalizare lucrări Cămin cultural 
Gurghiu, comuna  Gurghiu, cu 
suma de 300.000 lei  
- Reabilitare şi modernizare Cămin 
Cultural Rîpa de Jos şi Dumbrava, 
comuna Vătava, cu suma de 
800.000 lei 
- Reabilitare camin cultural, 
comuna  Zau de Câmpie, cu suma 
de 604.140 lei  
- Construirea unui Monument 
pentru eroii neamului cazuti pe 
campul de lupta pe raza comunei 
comuna  Chiheru de Jos, cu suma 
de 
20.000 lei 
- Extindere, amenajare sală de 
repetiţie, studiou, magazie în str. 
Revoluţiei nr.45, Tg. Mureş cu 
suma 4,090,000 lei 
Autori:  
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1602. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 
 
 

Se propune alocarea sumei de  200 
mii lei pentru reabilitarea căminului 
cultural din comuna Florica, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
-de acest Cămin Cultural 
urmează să beneficieze  1700 
persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Prin Fondul de Rezervă pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1603. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 
 
 

Se propune alocarea sumei de  
1.000 mii lei pentru construirea 
unui cămin cultural în satul 
Tisău,comuna Tisău, judeţul Buzău. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
-de acest Cămin Cultural 
urmează să beneficieze  1300 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Prin Fondul 
de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de construire.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1604. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 
 
 

Se propune alocarea sumei de   
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  reabilitare a Casei de 
Cultură din Berca, comuna Berca, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Clădirea se găseşte intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
clădirii  impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
-de acest Cămin Cultural 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

urmează să beneficieze 8500 
persoane. 
 
Surse de finanţare: Prin Fondul 
de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1605. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 
 
 

Se propune alocarea sumei de   
2.000 mii lei pentru reabilitarea 
căminelor culturale din satele Lipia, 
Merei şi Nenciuleşti, comuna 
Merei, judeţul Buzău. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Clădirile  se găsesc  intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
acestora  impune reconsolidarea. 
-Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor 
menţionate. 
-de acest cămine  culturale 
urmează să beneficieze 10.000 
persoane. 
 
 
Surse de finanţare: Prin Fondul 
de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1606. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reparaţie cămin cultural 
com. Beliş – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reparaţii.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1607. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Finalizare constructie cămin 
cultural com. Câţcău – 600 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere   deoarece bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patromoniului Naţional a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
derularea optimă a programelor şi 
proiectelor asumate. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1608. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Modernizarea căminului 
cultural com. Chiuieşti - 100 
mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de modernizare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1609. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare cămin cultural 
com. Frata -300 mii lei 

Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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 Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1610. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare cămin cultural 
Gârbău- 300 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
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programelor şi proiectelor asumate. 

1611. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare camin cultural 
Scrind-Frasinet, com 
Mărgău – 300 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1612. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Construire cămin cultural, 
sat Mănăstirea, com Mica – 
600 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

lucrări de construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1613. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare cămin cultural 
Sâmboieni, com. Sânmărtin 
– 200 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Sursa: Bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1614. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare cămin Cultural 
Diviciorii Mari, com. 
Sânmărtin -200 mii lei 

Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Patrimoniului Naţional Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1615. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare cămin cultural  
com. Sânpaul – 200 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 
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1616. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Construcţie Cămin cultural 
com. Ţaga -600 mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de construcţie.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1617. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare cămin cultural 
com. Vad - 200 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1618. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

- Se propune alocarea sumelor 
pentru următoarele 
obiective: Reabilitare cămin 
cultural sat Cetan, com Vad 
– 200 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1619. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- Reabilitare cămin cultural 
Bădeşti, com Vultureni -200 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Cluj. 
Sursa: Bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1620. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă 
 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

- reabilitare si dotare Cămin 
Cultural, Loc Bistreţ – 200 
mii lei 

- reabilitare Cămin Cultural,  
loc Ciubega – 180 mii lei 

- renovarea Căminului 
Cultural, loc Seaca de 
Pădure – 100 mii lei 

- Modernizare Cămin Cultural 
, loc Secuieşti – 150 mii lei 

- Reabilitare Camin Cultural 
sat Cornita, loc Cernăteşti – 
30 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Dolj. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit  
prevederilor OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional se alocă 
sume numai pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban şi nu pentru 
lucrări de reabilitare, renovare, 
modernizare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare, respectiv bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale acesta 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 
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Deputat Horea Uioreanu 
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  Deputat Mihai Donţu 
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1621. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Poziţia 32 , jud. Satu Mare:  
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următoarele obiective:  

- Constructia unui asezamant 
cultural “Casa de Cultura”, 
Proiect depus pt. finantare 
Faza SF si PT (proiect 
declarat eligibil – 2.709 mii 
lei 

- Finalizarea lucrărilor de 
constructie a căminului 
cultural Căuaş- 700 mii lei 

- Modernizarea caminului 
cultural din localitatea 
Poiana Codrului, com 
Crucişor – 400 mii lei 

- Reabilitarea si modernizarea 
caminului cultural din 
Crucisor – 400 mii lei 

- Renovare cămin cultural 
Boghiş, com Doba – SF 
2008 – 2300 mii lei 

- Renovare camin cultural 
Paulian, com Doba, SF 2008 
– 1500 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a căminului 

Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale 
din localităţile judeţului Satu 
Mare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 32, 
judeţul Satu Mare deoarece aceasta 
nu se regăseşte în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.  De 
asemenea, menţionăm că, în 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul acestui minister se 
alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban şi nu 
pentru lucrări de construire, 
reabilitare, renovare, modernizare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare, respectiv bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale acesta 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 
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cultural din com Santău – 80 
mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a căminului 
cultural din com Târşolţ – 
100 mii lei 

- Modernizare cămin cultural 
in loc.Vama – 1260 mii lei 

- Construire Casa de Cultura 
cu Biblioteca sat Doba – 
3500 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1622. Anexa 3/27/23 Ministerul 
Culturii, Cultelor Şi 
Patrimoniului Naţional, 
Proiectul 4- Cămin cultural-
Dezvoltare Durabilă,  
 

Poziţia 31, jud. Prahova: (anexa 5) 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru următoarele obiective:  
- REABILITARE CĂMIN 
CULTURAL, sat Ciupelniţa, sat 
Dumbrava - este un proiect integrat 
privind infrastructura fizica de baza 
si conservarea mostenirii culturale, 
ce urmeaza a fi depus cnf.  GS - 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea caminului cultural 
din satul Ciupelniţa, judeţul 
Prahova. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 31, 
judeţul Prahova deoarece aceasta 
nu se regăseşte în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.  De 
asemenea, menţionăm că, în 
conformitate cu prevederile OUG 
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M322 – 220 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
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118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul acestui minister se 
alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban şi nu 
pentru lucrări de reabilitare.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare, respectiv bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale acesta 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

1623. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a clădirii 
Şcolii Costişa si transformare în 
Sală de Festivitaţi, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
precizată sursa de finantare a 
plusului de cheltuieli. 
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1624. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare şi reparaţia 
acoperişului la Căminul Cultural, 
sat Homocea, comuna Homocea, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Clădirea  se găseste  intr-o stare 
de uzură avansată . Vechimea 
acesteia  impune reconsolidarea.  
Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor 
menţionate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
precizată sursa de finantare a 
plusului de cheltuieli. 

1625. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
260.430  lei pentru realizarea 
documentaţiei şi depunerea 
proiectelor pentru: Reabilitare 
Camin Cultural, în satul Poiana 
Varsatura, comuna Jariştea, judeţul 
Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Realizarea şi depunerea 
proiectelor pentru accesarea de 
fonduri europene pentru aceste 
investiţii este primul pas către 
obţinerea sumelor necesare 
derulării acestor proiecte. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
precizată sursa de finantare a 
plusului de cheltuieli. 
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1626. Anexa 3/27/23 
Proiect Camin Cultural 
Dezvoltare Durabilă 
Ministerul Culturii, Cultelor 
si Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unui 
Cămin Cultural în comuna Slobozia 
Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
precizată sursa de finantare a 
plusului de cheltuieli. 

1627. Anexa nr.3/27/23 – 
Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi Patrimoniului 

Judetul Bihor Pozitia 5 
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap.6701 „Cultură, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 5, 
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Naţional  
Programul Căminul cultural- 
dezvoltare durabilă 
Judetul Bihor Pozitia 5 

recreere şi religie” pentru Judeţul 
Bihor în vederea realizării 
următoarelotr obiective de 
investiţii : 
- Camin cultural in Remeti, 

comuna Bulz cu suma de 800 
mii lei  

- Construire Camin Cultural, 
comuna Sarbi, cu suma de 850 mii 
lei  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

rural  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Culturii şi Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional  
 

judeţul Bihor deoarece aceasta nu 
se regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1628. Anexa nr.3/27/23 – 
Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional  
Programul Căminul cultural- 
dezvoltare durabilă 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumelor 
alocate la Cap.6701 „Cultură, 
recreere şi religie” pentru Judeţul 
Bacau în vederea realizării 
obiectivului MODERNIZARE SI 
EXTINDERE CAMIN 
CULTURAL ITESTI, cu suma de  
1.200 mii lei  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 4, 
judeţul Bacău deoarece aceasta nu 
se regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
modernizare şi extindere.  
În ceea ce priveste sursa de 
finanţare, respectiv bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale acesta 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

1629. Anexa nr.3/27/23 – 
Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional  
Programul Căminul cultural- 
dezvoltare durabilă 
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CAMIN CULTURAL 
SAT LESPEZI, comuna Gîrleni, cu 
suma de  3.000 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 4, 
judeţul Bacău deoarece aceasta nu 
se regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
În ceea ce priveste sursa de 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

finanţare, respectiv bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale acesta 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

1630.  Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REPARATII 
CAPITALE CAMIN CULTURAL 
LUIZI CALUGARA , comuna 
Luizi Călugăra, cu suma de  60.mii 
lei  
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii, pe  anul  2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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1631.  Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului R.K.CAMIN 
CULTURAL VALEA ARINILOR, 
comuna Măgireşti, cu suma de  500 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii, pe  anul  2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1632.  Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REPARATII 
CAPITALE CAMIN CULTURAL ,  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
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comuna Bereşti-Bistriţa, cu suma de  
800 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Administratiei Prezidentiale acestei  instituţii, pe  anul  2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1633.  Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REPARATIE 
CAPITALA CAMIN CULTURAL 
GRIGORENI, 866, 220 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii, pe  anul  2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1634.  Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUCTIE 
CENTRU CULTURAL IN SATUL 
SIRETU, COM.SAUCESTI, 
JUD.BACAU, comuna Săuceşti, cu 
suma de 
200. mii lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii, pe  anul  2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
-De asemenea, diminuarea 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1635.  Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului PROIECTARE SI 
EXECUTIE CAMIN CULTURAL 
SAUCESTI, comuna Săuceşti, cu 
suma de   100 mii lei 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii, pe  anul  2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
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impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1636.  Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului PROIECTARE SI 
EXECUTIE CAMIN CULTURAL 
SIRETU, comuna Săuceşti, cu suma 
de   100 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură di spaţiul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii, pe  anul  2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea activităţilor 
şi acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
 

1637.  Poziţia 40 Judeţul Vâlcea 
Se propune suplimentarea sumelor 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 



  1378 

alocate la Cap.6701 „Cultură, 
recreere şi religie” pentru Judeţul 
Vâlcea în vederea realizării 
următoarelotr obiective de 
investiţii : 
 - „Construcţie Cămin Cultural” în 
satul Zgubea, comuna Roşiile,    cu 
suma de 150 mii lei RON 
- Finalizarea lucrărilor de reabilitare 
a clădirii Casei de Cultură”,  
comuna Brezoi,    cu suma de 1.000  
mii lei RON 
- „Reabilitare Cămin Cultural”,   sat 
Tetoiu comuna Tetoiu,    cu suma 
de 200  mii lei RON 
- „Extindere şi modernizare Cămin 
Cultural” comuna Tetoiu,    cu suma 
de 600  mii lei RON 
- Reabilitare Cămin Cultural” 
comuna Sineşti,    cu suma de 200 
mii lei RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

unităţilor de cultură di spaţiul 
rural  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1638. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 
 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Cămin cultural”, 
comuna Ceplenita, cu suma de 
1.000 mii lei  RON 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1639. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Rk Cămin cultural”, 
Comuna Coarnele Caprei, sat 
Coarnele Caprei, cu suma de 300 
mii lei  RON  

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor 

menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
reparaţii.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1640.  
Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie Biserica 
ortodoxa”, Comuna Costuleni, sat 
Podolenii de Sus,  cu suma de 
12.000 mii lei  RON  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Investitie noua, ceruta de catre 
cetatenii de rit ortiodox din 
localitate. 
 
 
Surse de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, sumele pentru 
susţinerea lăcaşurilor de cult sunt 
prevazute in bugetul acestui 
minister în poziţia globală 
“sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1641. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Construire camin 
cultural” Comuna Grozesti,  cu 
suma de1.000 mii lei  RON . 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
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permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1642. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie noua camin 
cultural”,  Comuna Rediu,  cu suma 
de 800 mii lei    RON. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1643. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie camin 
cultural ”, Comuna Scheia,  cu 
suma de 2.000 mii lei    RON. 
 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor: 
 

menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1644. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie camin 
cultural”, Comuna Siretel,  cu suma 
de 2.249 mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1645. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie camin 
cultural”, Comuna Rediu,  cu suma 
de 800  mii lei    RON. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 
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1646. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iasi  pentru 
obiectivul „Constructie camin 
cultural  in satul Bodesti”, Comuna 
Scânteia,  cu suma de 350  mii lei    
RON. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finantare:  
Bugetul Ministerului Culturii si 
Cultelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la poziţia 24, 
judeţul Iaşi deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional.  De asemenea, 
menţionăm că, în conformitate cu 
prevederile OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din bugetul 
acestui minister se alocă sume 
numai pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban şi nu pentru lucrări de 
construire.  
De altfel nici sursa de finantare nu 
poate fi avuta in vedere   întrucât 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patromoniului Naţional 
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor asumate. 

1647. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
300.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Grui-Sohodol, Comuna Baia de 
Fier, Judeţul Gorj 
Autori:  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1648. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
200.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Greceşti Sfâtul Ioan Botezătorul, 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1649. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Cilieni, Comuna Cilieni, judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1650. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 3 Argeş 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
200.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Adomirea Maicii Domnului, 
Minţeşti- Dealu Vii, comuna 
Moşoaia, judeţul Argeş 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
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bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1651. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
200.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Peretu Cuvioasa Paraschiva, 
Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1652. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Drăgăneştii de Sus, Sfiinţii Mihail 
şi Gavriil, Drăgăneşti-Olt, judeţul 
Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, mentionam ca, 
poziţia 30 jud. Olt nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
 

1653. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
comuna Coteana, judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, mentionam ca, 
poziţia 30 jud. Olt nu se regăseşte 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
  

1654. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
300.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Sfinţii Constantin şi Elena, comuna 
Coteana, judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, mentionam ca, 
poziţia 30 jud. Olt nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
. 
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1655. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Sfântu Nicolae, Târgu Jiu, judeţul 
Gorj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, mentionam ca, 
poziţia 20 jud. Gorj nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
 

1656. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Centrul Pastoral 
misionar Academia Tismana, 
Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
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alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.   

1657. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Aşezământul pastoral 
social misionar Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena, Târgu Jiu, 
judeţul Gorj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.   
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1658. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Centrul pastoral 
educaţional pentru copii şi tineret 
Sfânta Tatiana, Mănăstirea 
Tismana, Tismana, judeţul Gorj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.   

1659. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Parohia Alimpeşti, 
judeţul Gorj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, mentionam ca, 
poziţia 20 jud. Gorj nu se regăseşte 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional. 
 

1660. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Aşezământul bisericesc 
social Mănăstirea Icoana, judeţul 
Gorj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.  
De asemenea, mentionam ca, 
poziţia 20 jud. Gorj nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
 

1661. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Aşezământul pastoral 
social pentru bolnavii de plămâni, 
Sanatoriul Dobriţa, judeţul Gorj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.  
De asemenea mentionam ca poziţia 
20 jud. Gorj nu se regăseşte în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
 

1662. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Centrul pastoral 
misionar Renaşterea, Craiova, 
judeţul Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

De asemenea mentionam ca poziţia 
17 jud. Dolj nu se regăseşte în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
 

1663. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Aşezământul pastoral 
social Naşterea Maicii Domnului, 
Craiova, judeţul Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. 
De asemenea mentionam ca poziţia 
17 jud. Dolj nu se regăseşte în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
 

1664. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
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Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Centrul pastoral 
educaţional pentru copii “Aripi de 
lumină” Craiova, judeţul Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. 
De asemenea mentionam ca poziţia 
17 jud. Dolj nu se regăseşte în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
 

1665. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Parohia Sadova, judeţul 
Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1666. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Aşezământul bisericesc 
social pentru copiii orfani Nicodim 
cel Sfinţit, judeţul Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. 
De asemenea mentionam ca poziţia 
17 jud. Dolj nu se regăseşte în 
bugetul acestui minister.  

1667. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Parohia Sfinţii Martiri 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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Brâncoveni,   judeţul Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1668. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
2.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Aşezământul Buna 
Vestire, Colegiului Naţional de 
Fete, Grădinari,  judeţul Dolj 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc 
menţionat. Sunt necesare fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivele propuse 
în amendament nu există bază 
legală pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Patrimoniului Naţional. 
De asemenea mentionam ca poziţia 
17 jud. Dolj nu se regăseşte în 
bugetul acestui minister.  

1669. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
509.532 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Manăstirea 
Giuvărăşti, comuna Giuvărăşti, 
judeţul Olt 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02, 
alin 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1670. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor  

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1.500.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor la biserica Sf. Vineri, 
mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
Autori:  

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. Astfel sunt 
necesare fonduri pentru 
finalizare 
Surse de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
„Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02 
alin 21 – transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii in turism.  
.  

decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1671. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
300.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor la Biserica Naşterii maicii 
Domnului, mun. Zalău, judeţul 
Sălaj. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. Astfel sunt 
necesare fonduri pentru 
finalizare 
 
 
Surse de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
„Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02 
alin 21 – transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii in turism 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1672. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul, mun. Zalău, Judeţul 
Sălaj. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. Astfel sunt 
necesare fonduri pentru 
finalizare 
 
Surse de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
„Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02 
alin 21 – transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii in turism 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1673. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor 

Pozitia 33 Salaj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100.000 lei pentru construirea unui 
sediu nou al Episcopiei Ortodoxe a 
Sălajului. 
 
Autori:  

În anul 2008 a fost înfiinţată 
Episcopia Ortodoxă a Sălajului 
prin separarea vechii Episcopii a 
Oradiei, Bihorului şi Sălajului. 
Noua instituţie care are în 
pregătire nenumărate proiecte 
spirituale, culturale şi sociale nu 
dispune de sediu, fiind în acest 
moment găzduită cu chirie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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Surse de finanţare: 
Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa Ministerului 
Turismului grupa 51 Titlul 6 
„Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice”, art. 02 
alin 21 – transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii in turism 

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1674. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor  

Pozitia 35 Suceava 
 
Se propune alocarea din 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor la Manastirea Bogdan 
Voda Radauti, pentru continuarea 
constructiei Asezamantului social 
„Sf. Leontie de la Radauti”, Radauti 
, judeţul Suceava. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
asezamantului menţionat. Astfel 
sunt necesare fonduri pentru 
finalizare 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.    În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi luată în 
considerare, întrucât este generic 
formulată.  
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1675. Ministrul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Anexa 3/27/27 
Cap. 6701 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii ron pentru finalizarea lucrărilor 
la biserica din com Valea Teilor, 
judeţul Tulcea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru libera manifestare 
religioasă este necesar 
finalizarea lucrărilor la biserica. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta nu 
este clar formulat. În ce priveşte 
sumele pentru susţinerea lăcaşurilor 
de cult , acestea sunt prevazute in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
în poziţia globală “sustinerea 
cultelor”, iar ordonatorul principal 
de credite decide asupra repartizării 
pe unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.    
 

1676. Ministrul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Anexa 3/27/27 
Cap. 6701 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii ron pentru finalizarea lucrărilor 
la biserica din com Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Tulcea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru libera manifestare 
religioasă este necesara 
finalizarea lucrărilor la biserica. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului Ministerului 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta nu 
este clar formulat. În ce priveşte 
sumele pentru susţinerea lăcaşurilor 
de cult , acestea sunt prevazute in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
în poziţia globală “sustinerea 
cultelor”, iar ordonatorul principal 
de credite decide asupra repartizării 
pe unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
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privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.    
 

1677. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 500 mii lei  
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Strâmba Vulcan, 
comuna Ciuperceni” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   

1678. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 65 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică Hodoreasa, comuna 
Câlnic”  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
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 cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   

1679. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 65 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică Pinoasa, comuna Câlnic” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
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1680. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 3500 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică Muşeteşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   

1681. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 3000 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică Grui, comuna Muşeteşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1682. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 1500 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică Motru Sec, comuna Padeş” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   

1683. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică  Valea Mare, comuna 
Runcu” 
Autori:  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   

1684. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică  Bâltişoara, comuna 
Runcu” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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1685. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 150 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică Suseni, comuna Runcu” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1686. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 100 mii lei 
pentru obiectivul: „Finalizare 
construire biserică sat Valea 
Poienii, comuna Samarineşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Pentru a se evita degradarea 
lucrărilor deja efectuate se 
impune finalizarea acestora în 
cel mai scurt timp. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1687. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 190 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică comuna Stăneşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1688. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 175 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Măzăroi, comuna 
Stăneşti” 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1689. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 175 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Satul din Deal, comuna 
Stăneşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 
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1690. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 175 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Vaidei, comuna 
Stăneşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
Totodata, prin proiectul bugetului 
Administratiei Prezidentiale pe 
anul 2009 au fost prevăzute fonduri 
la un nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a acestei instituţii. 

1691. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 175 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Căleşti, comuna 
Stăneşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1692. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 175 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Curpen, comuna 
Stăneşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   

1693. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
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Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Cultelor cu suma de 175 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Vălari, comuna 
Stăneşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 
 

programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.   

1694. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 75 mii lei 
pentru obiectivul: „Restaurare 
biserică monument istoric comuna 
Stejari” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune de urgenţă 
restaurarea acesteia.  
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi luată în 
considerare, întrucât este generic 
formulată.  
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1695. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 250 mii lei 
pentru obiectivul: „Proiectare şi 
studiu de fezabilitate pt reabilitare 
biserica Sf Nicolae (monument 
istoric din 1747), comuna Teleşti” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea 
acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi luată în 
considerare, întrucât este generic 
formulată.  

1696. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 260 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Poiana, comuna 
Turburea” 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea 
acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi luată în 
considerare, întrucât este generic 
formulată.  

1697. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
recreere si Religie 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 260 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare 
biserică sat Turburea de Sus, 
comuna Turburea” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea 
acesteia. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi luată în 
considerare, întrucât este generic 
formulată.  
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1698. Anexa 3/27/26 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Program Reabilitarea 
monumentelor istorice.  
Cod 128 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare monument Tudor 
Vladimirescu din Padeş, comuna 
Padeş” 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află, se 
impune reabilitarea de urgenţă a 
acestuia. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi luată 
în considerare deoarece este 
generic formulată. De asemenea 
pentru monumente istorice sunt 
prevăzute sume, într-o poziţie 
globală, la titlul Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
şi se repartizează de către 
ordonatorul principal de credite, în 
funcţie de priorităţile stabilite de 
către acesta. 

1699. Anexa 3/27/26 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Program Reabilitarea 
monumentelor istorice.  
Cod 128 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare monumentul eroilor din 
Dobriţa, comuna Runcu”  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află, se 
impune reabilitarea de urgenţă a 
acestuia. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi luată 
în considerare deoarece este 
generic formulată. De asemenea 
pentru monumente istorice sunt 
prevăzute sume, într-o poziţie 
globală, la titlul Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
în bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
şi se repartizează de către 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

ordonatorul principal de credite, în 
funcţie de priorităţile stabilite de 
către acesta. 

1700. Anexa 3/27/29 Ministerul 
Culturii 
Cap. 67.01 – Cultură, 
recreere şi religie 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie 
Biserica Parohie Bordenii Mici”, 
com. Scorteni, cu suma de 300.000 
mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui 
obiectiv de investiţii deosebit de 
important pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi luată în 
considerare, întrucât este generic 
formulată .  

1701. Anexa 3/27/29 Ministerul 
Culturii 
Cap. 67.01. Programul 
cultură, recreere, religie 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Restaurare, 
conservare pictura Biserica din 
Parohia Cocorastii Mislii, com. 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  anexa la 
care se face referire include 
programele de investiţii publice 
care se finanţează de la titlul 70 
“Cheltuieli de capital”. De la acest 
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Cocorastii Mislii, cu suma de 
180.000 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare:  
 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
 

titlu pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi luată în 
considerare, întrucât este generic 
formulată.  

1702. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Teleorman: 
1.PAROHIA SFINŢII ÎMPĂRAŢI 
CONSTANTIN ŞI ELENA - 
ROŞIORII DE VEDE -  400 mii lei 
; 
2.PAROHIA SFÂNTA CRUCE – 
ROŞIORII DE VEDE – 50 mii lei ; 
3.PAROHIA SFÂNTUL IOAN 
BOTEZĂTORUL – ROŞIORII DE 
VEDE –     50 mii lei ; 
4.  PAROHIA SFÂNTUL ILIE – 
ROŞIORII DE VEDE – 50 mii lei; 
5. PAROHIA SFÂNTA 
ADORMIRE A MAICII 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. 
Totodată, nu este precizată sursa de 
finanţare .  
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DOMNULUI – ROŞIORII DE 
VEDE – 50 mii lei; 
6. PAROHIA CUV. 
PARASCHEVA – ROŞIORII DE 
VEDE – 50 mii lei; 
7. PAROHIA SFÂNTUL 
SPIRIDON – ROŞIORII DE VEDE 
– 50 mii lei; 
8. PAROHIA SFÂNTUL TEODOR 
TIRON – ROŞIORII DE VEDE – 
50 mii lei  
9. PAROHIA MĂLDĂENI – 50 
mii lei; 
10. PAROHIA MĂLDĂENI 
TÂMPLARU – 50 mii lei; 
11. PAROHIA MĂGURENI – 50 
mii lei; 
12. PAROHIA MÂGURENI 
CĂTUN – 50 mii lei; 
13. PAROHIA SCRIOAŞTEA – 50 
mii lei 14.  
14. PAROHIA GRESIA – 50 mii 
lei 
15. PAROHIA STEJARU – 50 mii 
lei 
16. PAROHIA BRATCOV – 50 mii 
lei; 
17. PAROHIA SOCETU – 50 mii 
lei; 
18. PAROHIA BREBINA – 50 mii 
lei; 
19. PAROHIA CUCUIEŢI – 50 mii 
lei; 
20. PAROHIA DIDEŞTI – 50 mii 
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lei; 
21. PAROHIA ÎNSURĂŢEI – 50 
mii lei; 
22. PAROHIA MERIŞANI – 50 
mii lei ; 
23. PAROHIA DOBROTEŞTI I – 
50 mii lei  
24. PAROHIA DOBROTEŞTI II – 
50 mii lei  
25.PAROHIA BALACI – 50 mii lei 
26. PAROHIA TECUCI I – 50 mii 
lei 
27. PAROHIA TECUCI II – 50 mii 
lei 
28. PAROHIA BURDENI – 50 mii 
lei 
29. PAROHIA SILIŞTE I – 50 mii 
lei 
30. PAROHIA SILIŞTEA II – 50 
mii lei 
31. MÂNĂSTIREA SFÂNTUL 
PANTELIMON – SILIŞTEA 
GUMEŞTI  –    
      50 mii lei 
32. MÂNĂSTIREA SFÂNTUL 
FANURIE – SILIŞTEA GUMEŞT 
50 mii lei 
33. PAROHIA ZÂMBREASCA – 
50 mii lei; 
34. PAROHIA PLOPI – 50 mii lei; 
35. PAROHIA BEUCA – 50 mii 
lei; 
36. PAROHIA DRĂCŞENEI – 50 
mii lei; 
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37. PAROHIA DRĂCŞANI – 50 
mii lei; 
38. PAROHIA ODOBEASCA – 50 
mii lei; 
39. PAROHIA SĂCENI – 50 mii 
lei 
40. PAROHIA CIURARI I – 50 mii 
lei; 
41. PAROHIA CIURARI II – 50 
mii lei; 
42. PAROHIA BUTCULEŞTI – 50 
mii lei; 
43. PAROHIA DRĂGĂNEŞTI DE 
VEDE – 50 mii lei 
44. PAROHIA VĂCĂREŞTI – 50 
mii lei 
45. PAROHIA BĂCĂLEŞTI – 50 
mii lei; 
46. PAROHIA BĂSEŞTI – 
CĂLMĂŢUIU DE SUS -  50 mii lei 
LEI ; 
48. PAROHIA CIOLĂNEŞTI 
DEAL I – mii lei 49. PAROHIA 
CIOLĂNEŞTI DEAL II – 50 mii lei 
50. PAROHIA CIOLĂNEŞTI 
VALE – 50 mii lei  
51. PAROHIA BALDOVINEŞTI – 
100 mii lei 
52. PAROHIA TĂTĂRĂŞTII DE 
SUS-200 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1703. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română Cluj- 
Centrul Eparhial -300 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1704. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
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religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Arhiepiscopia 
Ortodoxa Romana Cluj- 
Catedrala Mitropolitana- 
1000 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1705. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Cuvioasa Paraschiva”, 
Protopopiatul Cluj II- 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1706. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitarea Parohiei 
„Întâmpinarea Domnului”, 
Protopopiatul Cluj II- 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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1707. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitarea Parohiei 
„Pogorârea Sfântului Duh 
Grigorescu” , Protopopiatul 
Cluj II – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1708. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Pogorârea Sfântului Duh” , 
Protopopiatul Cluj II  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
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Zorilor – 100 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului pe anul 2009 propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1709. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia „Sf. 
Ap şi Ev. Ioan” - Biserica 
Studenţilor, Protopopiatul 
Cluj II – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1710. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia „Sf. 
Mc. Arhid.Ştefan”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1711. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
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  Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Sfântul Apostol Matei”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1712. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Sfântul Apostol Matei”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 



  1431 

Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1713. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Sfântul Arhanghel Mihail”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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1714. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Sfântul Dumitru” 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1715. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Sfântul Vasile cel Mare”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1716. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel Grigorescu”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  



  1434 

Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1717. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel Mănăştur”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1718. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
„Tuturor Sfinţilor” , 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1719. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Floreşti, Protopopiatul Cluj 
II – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1720. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohie „Sfânta 
Treime”, Protopopiatul Cluj 
II – 50 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1721. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
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religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohie 
„Înălţarea Domnului”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1722. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohie 
„Înălţarea Sf. Cruci”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1723. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohie 
„Schimbarea la Faţă”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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1724. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohie „Sf. 
Apostol Andrei”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1725. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohie „Sf. Ilie” 
- Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1726. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Biserica Spitalul 
TBC, Protopopiatul Cluj II – 
100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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1727. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohia Feleac, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1728. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 construcţie la Biserica „Cuv. 
Parascheva şi Sf. Mina” 
Centrele de Plasament 
Gherla 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1729. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Gherla III „Sf. 
Ioan Botezătorul”, loc 
Gherla – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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1730. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Biserica 
Lujerdiu, loc Gherla – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1731. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Nicula, loc Gherla – 300 mii 
lei 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
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Anexa nr.3/27/23, capitol 6701, 
Cultură recreere şi religie 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului pe anul 2009 propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1732. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Mânăstirea 
Feleac, Protopopiatul Cluj I 
– 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1733. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Biserica 
Becelan II, loc Năsăud – 
100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1734. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
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  Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la „Sfantul Ioan 
Evanghelistul”, 
Protopopiatul Cluj II – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1735. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohia „Sfântul 
Nicolae”, Protopopiatul Cluj 
II – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1736. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
Comşeşti, loc Turda – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1737. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
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şi Patrimoniului Naţional 
 

Cluj: 
 Finalizarea lucrărilor de 

construcţie la Parohia 
Criseni, loc Turda – 100 mii 
lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1738. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
Luncani, loc Turda – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar biserica nu 
este subordonata ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1739. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia Dej 
III, loc Dej – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1740. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
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şi Patrimoniului Naţional 
 

Cluj: 
 Finalizarea lucrărilor de 

construcţie la Protopopiatul 
Huedin- Capela– 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1741. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
Gherla I-100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1742. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
Câmpia Turzii IV, loc Turda 
– 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1743. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
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  Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia 
Câmpia Turzii V, loc Turda 
– 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1744. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare pictură Parohia 
„Mihai Viteazu”, loc Turda 
– 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 



  1453 

Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1745. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohia Lelesti, 
loc Dej – 50 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1746. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie Ministerul Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare pictură 
Mânîstirea Salva, loc 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
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Năsăud – 100 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1747. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Mihai Vodă, loc Turda – 
100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1748. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Rasca Transilvană, loc 
Huedin -100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1749. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
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„Piatra Fântânele”, loc 
Bistriţa- 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1750. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Bichigiu, loc Bistriţa -100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

bugetar.  

1751. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Dobric, loc Năsăud- 100 mii 
lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1752. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Parohia 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
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Sucutard, loc. Gherla – 50 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1753. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare pictură 
Mânastirea Nuseni, loc 
Năsăud – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

bugetar.  

1754. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Ilva Mare, loc Năsăud – 100 
mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1755. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
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Petresti, loc Turda- 100 mii 
lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1756. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Piatra Craiului, loc Huedin – 
100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

bugetar.  

1757. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia Aiton, 
loc Turda- 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1758. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Parohia Turda 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
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Bai, loc Turda- 100 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1759. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Mânăstirea 
Cristorel, Protopopiatul Cluj 
I – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1760. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Băişoara, loc Turda- 100 mii 
lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1761. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare Mânăstirea 
Ciucea, loc Huedin – 100 
mii lei 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1762. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Mânăstirea 
Soporu de Câmpie, loc 
Turda – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  



  1465 

Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1763. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Reabilitare pictură 
Mânăstirea Parva, loc 
Năsăud – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1764. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Catedrala 
Greco Catolică „Schimbarea 
la Faţă” din Cluj Napoca, str 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
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Eroilor, nr 10 – 300 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului pe anul 2009 sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1765. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Complexul 
Capelă Biserică Greco 
Catolică din Cluj Napoca, 
str Moţilor nr 26 jud Cluj – 
300 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1766. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Biserica Greco 
Catolică „Buna Vestire” din 
Cluj Napoca, str Călan FN, - 
150 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1767. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
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şi Patrimoniului Naţional 
 

Cluj: 
 Finalizarea lucrărilor de 

construcţie la Biserica Greco 
Catolică „Înălţarea Sfintei 
Cruci” din Cluj Napoca, Str 
Principală FN – 100 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1768. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Biserica Greco 
Catolică”Sf Anton”- Dej III, 
din Dej, str Aurora, nr 10 – 
50 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1769. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Biserica Greco 
Catolică „Sf Iosif” din 
Gherla, Piaţa Libertăţii nr 
10-11 – 100 mii lei. 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
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1770. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

- Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Catedrala 
Greco Catolică Cluj 
Napoca, str Cipariu – 500 
mii lei. 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1771. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 

- Finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Complex 
Capelă  Sf Nicolae Com 
Chinteni,– 50 mii lei. 

Autori:  

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1772. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 
Finalizarea lucrărilor de construcţie 
la Biserica Greco Catolică Crăieşti, 
com Petreştii de Jos – 40 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
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Grupurile parlamentare reunite PNL 

1773. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 
Finalizarea lucrărilor de construcţie 
la Biserica Greco Catolică Dabâca – 
60 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1774. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Cluj: 
Reabilitare Biserică Ortodoxă Băiţa, 
mun Gherla – 40 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

1775. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii : 
Parohia Ortodoxă Română cu 
hramul „Învierea Domnului” 
Soporu de Câmpie, jud Cluj – 
300.000 lei 
Mănăstirea Băişoara, comuna 
Băişoara, jud Cluj – 500.000 lei 
Biserica Adventistă a 7-a 
„Speranţa”, Turda, jud Cluj – 
100.000 lei 
Biserica în construcţie, str. 
Haţegului 2D, Turda, jud Cluj – 
100.000 lei 
Reconstrucţie Biserica „Sf Mihai şi 
Gavril” sat Măhăceni, com Unirea, 
jud Alba – 500 mii lei. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Aceste sume sunt necesare 
reabilitării sau finalizării 
lucrărilor de construcţii la 
lăcaşurile de cult din judeţ, 
acestea fiind în stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare : Fond de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009.     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1776. Anexa nr.3/27/23, capitol 
6701, Cultură recreere şi 
religie 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii la cap.6701 
„Cultură, recreere şi religie” – 
Fişele obiectivelor de investiţii, jud 
Dolj: 

 Finalizarea lucrărilor de 
construcţie a bisericii „Sf 
Martiri Brâncoveni” din 
cartierul 1 Mai Craiova – 
1000 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie la biserica „Sf 
Martiri Brâncoveni” Craiova, 
jud Dolj  
 
Sursa de finanţare: O realocare 
în cadrul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece nu se precizează titlurile 
de cheltuieli de la care ar urma să 
se facă realocări.   
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1777. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
Recreere si Religie 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
la Capitol 67.01 – "Cultura, 
Recreere si Religie", a sumei de  
150 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 

- finalizare construcţie 
biserică, satul Livezile, 
comuna Livezile, jud. Alba 
– 150 mii lei 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Se impune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru lucrări de 
finalizare construcţie a acestui 
important lăcaş de cult pentru 
enoriaşii din comuna 
menţionată. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 67.01 – 
Cultura, Recreere si Religie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece nu se precizează de la ce 
titluri de cheltuieli  ar urma să se 
facă finanţarea.   

1778. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
Recreere si Religie 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
la Capitol 67.01 – "Cultura, 
Recreere si Religie", a sumei de  
400 mii lei pentru următoarele 
obiective: 

Se impune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru lucrări de 
modernizare şi refacere a picturii 
interioare a acestor importante 
lăcaşuri de cult pentru enoriaşii 
din comunele menţionate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
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- executarea unor lucrări de 
reabilitare a 3 biserici, 
comuna Bolinitin Deal, 
judeţul Giurgiu, - 300 mii lei 

- executarea unor lucrări de 
reabilitare la biserica din 
satul Poenari, comuna Ulmi, 
judeţul Giurgiu, - 100 mii lei 

  Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 67.01 – 
Cultura, Recreere si Religie 

de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece nu se precizează de la ce 
titluri de cheltuieli  ar urma să se 
facă finanţarea.   

1779. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 67.01 – Cultura, 
Recreere si Religie 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
sumei de 400 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului :  
* Construcţie  Biserica Severineşti* 
, Comuna Căzăneşti, jud. Mehedinţi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Se impune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru lucrări de 
finalizare construcţie a acestui 
important lăcaş de cult pentru 
enoriaşii din comuna 
menţionată. 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 67.01 – 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece nu se precizează de la ce 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Cultura, Recreere si Religie titluri de cheltuieli  ar urma să se 
facă finanţarea.   

1780. Anexa nr. 3/ 27/27 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional  
Cap. 6701 
Programul –Cultură, 
recreere şi religie 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap. 6701  „ Cultură, 
recreere şi religie” cu suma de 200 
mii lei pentru obiectiv de investiţii -
construcţie biserică în sat Satu 
Mare, comuna Crucea, jud. Suceava 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Buserica de lemn construită în 
anul 1884 a ars, în consecinţă e 
nevoie de  construirea unei noi 
biserici care deservaşte 1800 de 
locuitori. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire  în cadrul bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece nu se precizează de la ce 
titluri de cheltuieli  ar urma să se 
facă redistribuirile.   

1781. Anexa nr. 3/ 27/27 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional  
Cap. 6701 
Programul –Cultură, 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap. 6701  „ Cultură, 
recreere şi religie” pentru 
următoarele obiective de investiţii: 
1. Parohia ortodoxă Sf. Ap. 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere 
şi consolidare a lăcaşurilor de 
cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
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recreere şi religie Andrei, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 200 mii lei; 

2. Parohia ortodoxă Sf. Spiridon 
Nou, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 200 mii lei; 

3. Parohia Ortodoxă Sf. Mucenici 
Brâncoveni, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de 100 mii 
lei; 

4. Parohia Ortodoxă Sfânta 
Treime, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 100 mii lei; 

5. Parohia ortodoxă Sf. Dimitrie 
Cel Nou, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 100 mii lei; 

6. Parohia Sf. Trei Ierarhi,  
7. Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 

suma de 500 mii lei;  
8. Parohia ortodoxă Sf. Împăraţi 

Constantin şi Elena, Municipiul 
Brăila, jud. Brăila cu suma de 
50 mii lei; 

9. Parohia ortodoxă Cuvioasa 
Parascheva, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de 500 mii 
lei; 

10. Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de 100 mii 
lei; 

11. Parohia ortodoxă Naşterea 
Maicii Domnului, Municipiul 
Brăila, jud. Brăila cu suma de 
100 mii lei; 

 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire  în cadrul bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional  
 
 

ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece nu se precizează de la ce 
titluri de cheltuieli  ar urma să se 
facă redistribuirile.   
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12. Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului  (Catedrala 
Mitopoliei de Rit Vechi), 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 400 mii lei; 

13. Parohia Înălţarea Domnului, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 350 mii lei; 

14. Parohia ortodoxă Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril-
Romanu, Com. Romanu, jud. 
Brăila cu suma de 15 mii lei; 

15. Parohia Chiscani, jud. Brăila cu 
suma de 400 mii lei ; 

16. Parohia Galbenu   (Sat 
Zamfiresti) jud. Brăila cu suma 
de 250 mii lei; 

17. Parohia Berteştii de Jos, jud. 
Brăila cu suma de 500 mii lei; 

18. Parohia Gradiştea, jud. Brăila cu 
suma de 300 mii lei; 

19. Parohia Tichileşti, jud. Brăila cu 
suma de 150 mii lei; 

20. Parohia Siliştea, jud. Brăila cu 
suma de 220 mii lei; 

21. Parohia Scărlăteşti (com 
Cireşu), jud. Brăila cu suma de 
50 mii lei; 

22. Parohia Scorţaru Nou “Sfânta 
Maria Mare”, jud. Brăila, cu 
suma de 350 mii lei. 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1782. Anexa 3/27/29- Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 
Cap. 67.01- cultură, recreere 
şi religie 

Se propune alocarea sumei de   200 
mii lei pentru executarea unor 
lucrări de pictură la Biserica Sf. 
Gheorghe din oraşul Nehoiu, 
judeţul Buzău. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-restaurarea picturilor de la  
Biserica Sf. Gheorghe din cauza 
degradării acestora ; 
-de acest proiect vor beneficia  
1600 de persoane. 
 
Surse de finanţare: Prin Fondul 
de Rezervă pus la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1783. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 

Restaurarea picturilor de la  
Biserica Sf. Dumitru din cauza 
degradării acestora  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
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Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

60.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de restaurări la biserica Sf. 
Dumitru, Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1784. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
120.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţie şi pictură la 
biserica Sf. Gheorghe, Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1785. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica Slobozia Nouă II, 
Slobozia, Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1786. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica  Traian II, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1787. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica  Ivăneşti, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1788. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
125.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reparaţii la biserica Ioan 
Ghica, Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1789. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
150.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la mănăstirea 
Crăşani, Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

recunoscute din România.     
 

1790. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
150.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la biserica 
Bora, Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1791. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
150.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la biserica 
Ograda, Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1792. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
75.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de restaurări la biserica 
Mircea cel Bătrân, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Restaurarea picturilor din cauza 
degradării acestora  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1793. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica  Nicoleşti, Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1794. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica  Fundata, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1795. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie şi 
restaurare pentru Biserica  Sudiţi, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Restaurarea picturilor din cauza 
degradării acestora  
De asemenea se impune si 
construirea unei cancelarii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1796. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
16.000 lei pentru demararea unor 
lucrările de reabilitare la biserica 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Susţinerea Cultelor Sfânta Treime, Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1797. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
8.000 lei pentru dotarea cu obiecte 
de cult  a bisericii Feteşi Gară II, 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Obiectele aflate în patrimoniu 
sunt vechi şi uzate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1798. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
15.000 lei pentru dotarea cu sistem 
termic a bisericii Sf. Ilie Feteşti, 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Nu exista la momentul actual 
sistem termic la biserica 
mentionata. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1799. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
8.000 lei pentru dotarea cu obiecte 
de cult  a bisericii Feteşii Noi, 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Obiectele aflate în patrimoniu 
sunt vechi şi uzate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1800. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
20.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
centru de zi, Parohia Feteşti Oraş, 
Feteşti, Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Nu există un centru de zi la 
biserica menţionată 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt alocate potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2002 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
Astfel, pentru obiectivul propus in 
amendament nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.   

1801. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
20.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 

Nu există capelă mortuară la 
biserica menţionată 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 



  1492 

Susţinerea Cultelor capelă , Parohia Borcea I, Feteşti, 
Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1802. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
19.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
clopotniţă , Parohia Borcea II, 
Feteşti, Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Nu există clopotniţă la biserica 
menţionată 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1803. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
49.170 lei pentru dotarea Parohiei 
Făcăeni, Feteşti, Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Obiectele aflate în patrimoniu 
sunt vechi şi uzate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1804. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
11.000 lei pentru finisarea si 
dotarea Parohiei Movila, Feteşti, 
Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 



  1494 

  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1805. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
5.000 lei pentru finisarea 
interioarelor Parohiei Pietroiu, 
Feteşti, Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1806. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
7.000 lei pentru demararea unor 
lucrările de reabilitare la Parohia 
Platoneşti, Feteşti, judeţul Ialomiţa. 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1807. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
57.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Stelnica, 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1808. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
200.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica „Capelă Spital”, Feteşti, 
Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1809. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Axintele, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1810. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
100.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Borăneşti, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1811. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
400.000 lei pentru demararea unor 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
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X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

lucrări de reabilitare la Parohia 
Catedrala Urziceni, Urziceni, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1812. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
70.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Cătruneşti, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1813. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
20.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Ciocârlia, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1814. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
410.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Biserica Condeeşti, Urziceni, 
Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1815. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
100.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru 
Parohia Coşereni II, Urrziceni, 
Judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1816. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
2.000 lei pentru demararea unor 
lucrările de reabilitare la Parohia 
Cotorca, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1817. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Drăgoiesti, 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

recunoscute din România.     
 

1818. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
30.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Dridu Movila, 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1819. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
200.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Dridu Snagov, 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1820. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Fierbinţii de Sus, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1821. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Fierbinţii de Jos, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1822. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
25.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Fierbinţii Târg, 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1823. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Frumuşica 
(Panduri), Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1824. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Patrimoniului Naţional a sumei de 
150.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Gârbovi, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

biserica, se impune reabilitarea  
 

pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1825. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Gârbovi II, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1826. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
22.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Grecii de Jos, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1827. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
15.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Grândaş, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1828. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
40.000 lei pentru dotarea Parohiei 
Grindu cu sistem termic, Urziceni, 
judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Nu există sistem termic la 
biserica menţionată. De asemena 
se impune construirea casei 
parohiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1829. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Patrimoniului Naţional a sumei de 
20.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Hagieşti, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

biserica, se impune reabilitarea  
 

pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1830. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
1.200.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii la Parohia 
Jilavele, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1831. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
3.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Lilieci, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1832. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Malu, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1833. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
20.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Malu Vechi, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1834. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
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Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

65.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Manasia II, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1835. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Moldoveni, 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1836. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
12.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia  
Moviliţa Vechi, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1837. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
2.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia  
Moviliţa Nouă, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1838. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
30.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia  
Patrimea, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1839. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
70.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia  
Pelinul, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1840. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
2.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Pupezeni, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



  1516 

Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

recunoscute din România.     
 

1841. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
5.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Răsimnicea, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1842. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
85.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Roşiori, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1843. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
30.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Sărindaru, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



  1518 

Grupurile parlamentare reunite PNL 

1844. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
700.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii la Parohia Sf. 
Treieme Urziceni, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
bisericii menţionate. La acest 
moment construcţia se află la 
cota 0. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1845. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
100.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia Sf. 
Nicolae Urziceni, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1846. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
30.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Biserica 
Sineşti, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1847. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
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X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

lucrări de reabilitare la Biserica 
Sinteşti, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1848. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
25.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Biserica 
Slătioarele, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1849. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
10.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Biserica 
Speteni, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1850. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
7.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la Parohia 
Stoieşti, Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 



  1522 

Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1851. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
100.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la Parohia Uleşti, 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1852. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
50.000 lei pentru demararea unor 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
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X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

lucrări de reabilitare la Parohia 
Ungureni, Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1853. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
200.000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la biserica Sf. Mihail şi 
Gavril, Movila, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Restaurarea picturilor din cauza 
degradării acestora  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1854. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
700000 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la biserica Sf. Ierarh 
Spiridon, Tăndărei, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1855. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
300000 lei  pentru demararea unor 
lucrări de reabilitare la mănăstirea 
Sf. Nicolae, Hagieni, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  

Având în vedere starea de 
degradare în care se află 
biserica, se impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1856. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
43.100 lei pentru demararea unor 
lucrări de construcţii, reparaţii si 
restaurări la biserica Sf. Nicolae, 
Făcăeni, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Clopotul bisericii se află într-o 
stare degradantă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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1857. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
2671 mii lei pentru lucrări de 
construire la Mânăstirea Dălhăuţi, 
comuna Cîrligele, judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Mânăstirea Dălhăuţi oferă 
condiţii improprii de cazare 
soborului de maici. Investiţia 
privind constuirea unui imobil ce 
va cuprinde stăreţia, chiliile şi 
trapeza mănăstirii a fost 
demarată în noiembrie 2007.  
Din lipsă de fonduri, în 
noiembrie 2008lucrările s-au 
sistat la cota +2,85m. Pentru 
finalizarea acestui proiect este 
necesară suma de 2671 mii lei. 
Fondurile de care dispune 
Mânăstirea Dălhăuţi sunt 
insuficiente pentru terminarea 
lucrărilor de construire.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1858. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
2798 mii lei pentru lucrări de 
construire la Mânăstirea Vărzăreşti, 
comuna Urecheşti, judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Mânăstirea Vărzăreşti oferă 
condiţii improprii de cazare 
soborului de maici. Investiţia 
privind constuirea unui imobil ce 
va cuprinde chiliile şi trapeza 
mănăstirii a fost demarată în 
noiembrie 2007.  Din lipsă de 
fonduri, în noiembrie 
2008lucrările s-au sistat la cota 
+2,85m. Pentru finalizarea 
acestui proiect este necesară 
suma de 2798 mii lei. Fondurile 
de care dispune Mânăstirea 
Vărzăreşti sunt insuficiente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

pentru terminarea lucrărilor de 
construire. 

recunoscute din România.     
 

1859. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, titlul 
X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului  Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a sumei de 
2.500 mii lei pentru lucrări de 
construire la Aşezământul “Sf. 
Voievod Ştefan cel Mare”, sat 
Harja, comuna Oituz, judeţul Bacău 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Aşezământul “Sf. Voievod 
Ştefan cel Mare” a fost fondat în 
anul 2004 pentru ajutorarea 
bătrânilor. Datorita numarului 
mare de persoane singure sau 
aflate in suferinta, Parohia Sf 
Gheorghe a initiat proiectul de 
ridicare a unui nou imobil ce va 
oferi peste 84 locuri de cazare 
destinate bătrânilor. Proiectul 
este realizat şi s-a obţinut 
autorizaţia de construire. 
Materializare acestui proiect va 
avea un impact benefic asupra 
zonei prin rezolvarea 
problemelor bătrânilor singuri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1860. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X “Alte cheltuieli”, art 
12, Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
100.000  lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la locaşe de 
cult: Biserica Sat Scanteia cu 
hramul Inaltarea Domnului; 
Constructie Capela Mortuara 
Parohia I Jaristea cu hramul 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află aceste 
lăcaşe de cult, se impune 
reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
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Adormirea Maicii Domnului; 
Biserica sat Padureni cu hramul Sf. 
Vasile; Constructie Capela 
Mortuara Parohia Jaristea II  cu 
hramul Sf. Mihail si Gavril, comuna 
Jariştea, judeţul Vrancea. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1861. Anexa 2/27/29, Ministerul 
Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, cap. 
6701, grupa 70 
 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 100.000 lei, pentru 
reabilitare pictură Biserica 
Adormirea Maicii Domnului, 
comuna Corod, Judeţul Galaţi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Se impune restaurarea picturilor 
de la  Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din cauza degradării 
acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. De asemenea nu este 
precizată sursa de finanţare a 
plusului de cheltuieli. 
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1862. Anexa 2/27/29, Ministerul 
Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, cap. 
6701, grupa 70 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 500.000 lei pentru 
finalizarea investitiei „Construire 
Biserica Vladesti”, comuna 
Vladesti, Judeţul Galaţi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru finalizarea constructiei de 
cult necesara intregii comunitati. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. De asemenea nu este 
precizată sursa de finanţare a 
plusului de cheltuieli. 

1863. Anexa 2/27/29, Ministerul 
Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, cap. 
6701, grupa 70 

Se propune alocarea sumei în 
valoare de 200.000 lei pentru 
realizarea investiţiei „Reabilitare 
Biserica Brăneşti”, comuna 
Vlădeşti, Judeţul Galaţi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  

De această biserică urmează să 
beneficieze  intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. De asemenea nu este 
precizată sursa de finanţare a 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

plusului de cheltuieli. 

1864. Anexa 2/27/29, Ministerul 
Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, cap. 
6701, grupa 70 

Se propune alocarea sumei de 
50.000 lei, pentru reparaţii biserică 
sat Movileni, Judeţul Galaţi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. De asemenea nu este 
precizată sursa de finanţare a 
plusului de cheltuieli. 

1865. Anexa 2/27/29, Ministerul 
Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, cap. 
6701, grupa 70 

Se propune alocarea sumei de 
347894,87 lei, pentru lucrări de 
reabilitare a bisericilor Sf. Arh. 
Mihail şi Gavril şi a bisericii Sf. 
Nicolae în comuna Ţepu, Judeţul 
Galaţi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Proiectul este in derulare. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

ministerului. De asemenea nu este 
precizată sursa de finanţare a 
plusului de cheltuieli. 

1866. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 80 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului «Vopsire 
exterior », parohia Sf. Anastasia, 
protoieria Călăraşi 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1867. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 350 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Tencuieli 
exterioare şi pictură”, parohia Sf. 
Apostoli, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1868. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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 Se propune alocarea sumei de 350 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Tencuieli 
exterioare şi pictură”, parohia 
Adormirea Maicii Domnului, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1869. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 350 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
exterioare şi reparaţii capitale casă 
parohială”, parohia Sf. Ioan, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

recunoscute din România.     
 

1870. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 150 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Modificare 
acoperiş, vopsire exterioară », 
parohia Sf. Împăraţi, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1871. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 100 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale casă parohială”, parohia Sf. 
Nicolae Măgureni, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1872. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
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Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 100 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
acoperiş”, parohiaSf. Gheorghe, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

venituri modeste Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1873. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 400 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea 
obiectivului  «Construcţie acoperiş, 
tencuieli exterioare şi pictură”, 
parohia Sf. Nifon, protoieria 
Călăraşi. 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1874. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 100 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Amenajare 
sală socială, dotări biserică », 
parohia Mircea Vodă, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1875. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 350 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Finalizare 
construcţie biserică”, parohia Sf. 
Dasie, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1876. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
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Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 250 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Pictură”, 
parohia Naşterea Sf. Ioan, protoieria 
Călăraşi. 
 

investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1877. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 250 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
exterioare şi restaurarea picturii”, 
catedrala Sf. Nicolae, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1878. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 350 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea 
obiectivului  «Construcţie biserică”, 
parohia Sf. Martiri Brâncoveni, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult şi 
a sprijinirii obiectivelor de 
investiţii ale unităţilor de cult cu 
venituri modeste 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1879. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
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Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii exterioare 
şi dotări”, parohia Sf. Treime, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1880. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Construcţie biserică”, 
parohia Cuvioasa Parascheva, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

lei. 
 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1881. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 10 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Gard cimitir”, 
parohia Andolina, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Astfel nu 
există bază legală pentru finanţarea 
obiectivului din amendament..     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1882. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii şi 
amenajare centru social”, parohia 
Bogata, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1883. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii capitaşe 
biserică şi casă parohială » parohia 
Boşneagu, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Casa parohială” nu 
există bază legală de finanţare din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
 

1884. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  « Reparaţii exterioare 
biserică”, parohia Ceacu, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

recunoscute din România.     
 

1885. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii capitale şi 
restaurare”, parohia Ciocăneşti 
Sârbi, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1886. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii capitale şi 
pictură”, parohia Ciocăneşti 
Mărgineni, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1887. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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 Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Tencuieli exterioare 
şi pictură”, parohia Cuneşti, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

1888. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Restaurare biserică şi 
construire sală socială”, parohia 
Călăraşii Vechi, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

construirea salii sociale nu există 
bază legală de finanţare din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Cultural.   
 

1889. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii exterioare 
şi reparaţii capitale casă parohială”, 
parohiaCoslogeni, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Casa parohială” nu 
există bază legală de finanţare din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1890. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Construire sală 
socială”, Cuza Vodă, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Construire sală socială” 
nu există bază legală de finanţare 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
 

1891. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
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de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  ««Reparaţii capitale 
biserică şi reparaţii casă parohială”, 
parohia Dorobanţu, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Casa parohială” nu 
există bază legală de finanţare din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
 

1892. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii biserică”, 
parohia Dragalina, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1893. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii biserică» 
parohia Drajna, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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1894. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Tencuieli exterioare 
şi reparaţii acoperiş”, parohia 
Floroaica, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1895. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Restaurare pictură”, 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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parohia Grădiştea, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1896. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii casă 
parohială”, parohia Gălăţui, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Casa parohială” nu 
există bază legală de finanţare din 
bugetul Ministerului Culturii, 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
 

1897. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Construire sală 
socială şi cantină », parohia 
Modelu, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Construire sală socială” 
nu există bază legală de finanţare 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
 

1898. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Vopsire exterior”,  
parohia Modelu Nord, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România..   
 

1899. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii casă 
parohială”, parohia Oltina, 
protoieria Călăraşi. 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 



  1556 

Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Casa parohială” nu 
există bază legală de finanţare din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
 

1900. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii capitale 
casă parohială”, parohia Rasa, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
obiectivul „Casa parohială” nu 
există bază legală de finanţare din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1901. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Finalizare construcţie 
biserică”, parohia Radu Negru, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1902. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
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Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Renovare”, parohia 
Roseţi I, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1903. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii curente» 
parohia Roseţii II, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

recunoscute din România.  
 

1904. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii curente» 
parohia Roseţii III, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1905. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii curente”, 
parohia Sătnoieni, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.   
 

1906. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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 Se propune suplimentarea cu suma 
de 30 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii curente”, 
parohia Smârdan, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1907. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 50 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Oficiu parohial, 
încălzire centrală”, parohia Ştefan 
Vodă, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

obiectivul „Oficiu parohial” nu 
există bază legală de finanţare din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Cultural.   
 

1908. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Restaurare pictură”, 
parohia Ulmu, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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1909. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii capitale 
biserică”, parohia Ulmu II, 
protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1910. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 60 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Vopsire exterior şi 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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clopot”, parohia Unirea, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1911. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Reparaţii capitale  
biserică”, parohia Vărăşti, protoieria 
Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România  
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1912. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune suplimentarea cu suma 
de 70 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  «Tencuieli exterioare, 
reparaţii acoperiş”, parohia Vlad 
Ţepeş, protoieria Călăraşi. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumneic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1913. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru  “Construirea unei biserici 
noi in parohia Dodesti ”  com. 
Dodesti, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1914. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru – Modernizare Biserica “ Sf. 
Neculai” Vulturesti,  com. 
Vulturesti, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

lei. 
 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1915. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru - Finalizarea constructiei 
Bisericii “ Sfintii Imparati 
Constantin si Elena”, com. Balteni, 
jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România  
 

1916. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Alocarea sumei de 270 mii lei 
pentru – Renovarea Bisericii 
“Sfintii Arhangheli Mihail si 
Gavril” din satul Putu Olarului,  
com. Ibanesti, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România  
 

1917. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Alocarea sumei de 190 mii lei 
pentru – Renovarea Bisericii “Sf. 
Nicolae” din satul Ibanesti,  com. 
Ibanesti, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1918. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Alocarea sumei de 968 mii pentru – 
Biserica “ Sf. Maria” sat Fundatura,  
com. Arsura, jud. Vaslui 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Alocarea sumei cerute pentru 
susţinerea turismului ecumenic 
din Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismuluui 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

administraţiei publiceArt. 02, 
alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea 
obiectivelor de investitţii în 
turism – suma de 302.573 mii 
lei. 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1919. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON din suma prevăzută pentru 
continuarea lucrilor de constructie 
la Biserica Ortodoxa Rupea gara- 
Oras Rupea, jud. Braşov 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Lucrarile de constructie la 
imobilul Bisericii Ortodoxe 
Rupea gara a inceput in 2003 si 
sunt realizate in proportie de 50-
60%. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1920. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului «Renovare 
interior pictură », biserica sat Gura 
Dobrogei  cu hramul Sf. Dimitrie, 
com. Cogealac, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1921. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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 Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Pictură”, 
biserica sat Tariverde cu hramul  Sf. 
Petre şi Pavel, com.Cogealac, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România  
 

1922. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, construcţie turlă, pictură”, 
biserica sat Rimnicu de Jos cu 
hramul „Sf. Parascheva”, com. 
Cogealac, jud. Constanţa. 
Autori:  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

recunoscute din România.  
 

1923. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale acoperiş”, biserica 
Cogealac cu hramul Sf. Vasile, 
com. Cogealac, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România  
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  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1924. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Finalizare 
lucrări construcţie », biserica sat 
Nuntaşi cu hramul Sf. Dimitrie cel 
nou – Tămăduitorul de mir,com. 
Istria, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1925. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale acoperiş”, biserica Corbu 
de Jos cu hramul Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena,  com. Corbu, 
jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1926. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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capitale acoperiş”, biserica Corbu 
de Sus cu hramul Sf. Cuvioasa 
Parascheva, com. Corbu jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1927. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Pictură 
interioară”, biserica Vadu cu hramul 
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavrill , 
com. Corbu, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1928. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Finalizare 
construcţie”, biserica Sf. Maria 
Săcele, com.. Săcele, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1929. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Finalizare 
construcţie”, biserica Sf. Stelian, 
loc. Săcele, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1930. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
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mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, pictură interioară”, biserica 
Buna Vestire Năvodari, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1931. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, pictură interioară”, biserica 
Sf. Parascheva Năvodari, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.   
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

 

1932. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, pictură interioară”, biserica 
Sf. Nicolae Năvodari, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1933. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, pictură interioară”, biserica 
Înălţarea Domnului, com. 
Fântânele, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1934. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
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Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, pictură interioară”, biserica 
Sf. Parascheva, com. Grădina, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1935. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, pictură interioară”, biserica 
Sf. Trei Ierarhi, com.. Grădina, sat 
Cheia, jud. Constanţa. 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1936. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Finalizare 
construcţie”, biserica Sf. Constantin 
şi Elena, com. N. Bălcescu, sat 
Dorobanţu, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1937. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 200 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Finalizare 
construcţie”, biserica Sf. Mucenic 
Dimitrie sat. Nuntaşi, com. Istria, 
jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.   
 

1938. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii 
capitale, pictură interioară”, biserica 
Sf. Dumitru, com. Lumina, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1939. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 50 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Dotări”, 
biserica Sf. Dumitru, com. Mihai 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
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Viteazu, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1940. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Nţaional - Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor – propuneri 
2009 – 49.656 mii ron  
Se propune alocarea sumei de 1000 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului  «Reparaţii”, 
Arhiepiscopia Tomisului, jud. 
Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. Pentru 
reapararea sediului Arhiepiscopia 
Tomisului nu există bază legală de 
finanţare din bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Cultural.   
 

1941. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Reabilitare 
biserică loc. Băltăgeşti”, com. 
Crucea, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1942. Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Nţaional - 
Capitol 5001, Grupa 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 
 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Construcţii 
biserici în loc. Siriu şi loc. Stupina”, 
com. Crucea, jud. Constanţa. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Necesitatea restaurării şi 
conservării lăcaşurilor de cult, 
obiectiv asumat prin Programul 
de guvernare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1943. Anexa 3/27/29 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol – Cultura, Recreere 
şi Religie 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 500 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
biserica Pojorâta II – Sf. Ioan 
Botezătorul, com. Pojorâta, jud. 
Suceava 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Se impune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru lucrări de 
modenizare şi refacere a picturii 
interioare  a acestui important 
lăcaş de cult bucovinean, 
biserica Pojorîta, comuna 
Pojorîta, jud. Suceava 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului.  

1944. Anexa nr. 3/ 27/27 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional  
Cap. 6701 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap. 6701  „ Cultură, 
recreere şi religie” pentru 
următoarele obiective de investiţii: 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere 
şi consolidare a lăcaşurilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
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Programul –Cultură, 
recreere şi religie 

*Parohia ortodoxă Bogata jud. 
Calarasi  cu suma de 150 mii lei; 
 * Parohia ortodoxă Bosneagu, jud. 
Calarasi cu suma de 150 mii lei; 
 * Parohia ortodoxă Gradistea, jud. 
Calarasi cu suma de 200 mii lei 
* Parohia ortodoxă Rasa, jud. 
Calarasi cu suma de 100 mii lei  
* Parohia ortodoxă Ulmu, jud. 
Calarasi cu suma de 100 mii lei 
* Parohia ortodoxă Vlad Tepes, jud. 
Calarasi cu suma de 70 mii lei  
* Parohia ortodoxă Varasti, jud. 
Calarasi cu suma de 100 mii lei  
* Parohia ortodoxă Coconi, loc. 
Oltenita, jud. Calarasi cu suma de 
145 mii lei 
* Parohia ortodoxă Chirnogi, loc. 
Oltenita, jud. Calarasi cu suma de 
50 mii lei 
* Parohia ortodoxă Luptatori, loc. 
Oltenita, jud. Calarasi cu suma de 
155 mii lei 
* Parohia ortodoxă Manastirea, loc. 
Oltenita, jud. Calarasi cu suma de 
85 mii lei 
* Parohia ortodoxă Vlad Curatesti, 
loc. Oltenita, jud. Calarasi cu suma 
de 600 mii lei 
* Parohia ortodoxă Artari, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 
350 mii lei  
* Parohia ortodoxă Artari, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 

cult. 
 
 
Sursa de finanţare: 
 

numai obiectivele de investiţii ale 
ministerului şi ale unităţilor din 
subordinea acestuia,  iar lăcaşurile 
de cult nu sunt subordonatae 
ministerului. De asemenea nu este 
precizată sursa de finanţare a 
plusului de cheltuieli. 
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350 mii lei 
* Parohia ortodoxă Buzoieni, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 20 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Cotofanca, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 20 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Dalga Sat, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 20 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Pelinu, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 
500 mii lei 
* Parohia ortodoxă Dor Marunt I, 
loc. Lehliu, jud. Calarasi cu suma 
de 27,37 mii lei 
* Parohia ortodoxă Dor Marunt II, 
loc. Lehliu, jud. Calarasi cu suma 
de 10 mii lei  
* Parohia ortodoxă Faurei, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 60 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Frasinet, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 
140 mii lei 
* Parohia ortodoxă Frasinetul de 
jos, loc. Lehliu, jud. Calarasi cu 
suma de 37 mii lei 
* Parohia ortodoxă Gurbanesti, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 20 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Preasna noua, 
loc. Lehliu, jud. Calarasi cu suma 
de 200 mii lei 
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* Parohia ortodoxă Infratirea, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 
200 mii lei 
* Parohia ortodoxă Ileana, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 30 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Lehliu Gara, 
loc. Lehliu, jud. Calarasi cu suma 
de 3950 mii lei 
* Parohia ortodoxă Lehliu Sat, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 30 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Lupsanu, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 50 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Magureni, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 20 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Ogoru, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 60 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Nicolae 
Balcescu, loc. Lehliu, jud. Calarasi 
cu suma de 80 mii lei 
* Parohia ortodoxă Plevna, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 
150 mii lei 
* Parohia ortodoxă Podari, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 80 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Radu Voda, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 50 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Sapunari, loc. 
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Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 30 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Sarulesti Gara, 
loc. Lehliu, jud. Calarasi cu suma 
de 60 mii lei 
* Parohia ortodoxă Sarulesti Sat, 
loc. Lehliu, jud. Calarasi cu suma 
de 300 mii lei 
* Parohia ortodoxă Silistea, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 50 
mii lei 
* Parohia ortodoxă Solacolu, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 
200 mii lei 
* Parohia ortodoxă Valea Argovei, 
loc. Lehliu, jud. Calarasi cu suma 
de 30 mii lei 
* Parohia ortodoxă Vlaiculesti, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 
110 mii lei 
* Parohia ortodoxă Zimbru, loc. 
Lehliu, jud. Calarasi cu suma de 30 
mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
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Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1945. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Proiect cămin cultural – 
dezvoltare durabilă 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Cultelor cu suma de 11.000 mii lei 
pentru următoarele obiective : 

- cofinanţarea proiectului de 
reabilitare a cămine culturale din 
comunele  Copalnic Mănăştur, 
Cernesti, Poienile Izei, Valea 
Cioarului, Coas, Selsig judeţul 
Maramureş – 5.000 mii lei 
- reabilitare case de cultura, 
oraşele Vişeu de Sus, Borsa si 
Seini, judeţul Maramureş – 1.000 
mii lei 

 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru reabilitare. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este 
formulată generic.  

1946. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
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şi Patrimoniului Naţional 
 

prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reparaţii RK 
Camin Cultural Manoleasa”, 
comuna Manoleasa,   cu suma de 
200 mii lei 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru reparaţii. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1947. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Constructie 
Camin Cultural”, in satul Flondora,  
comuna Manoleasa,   cu suma de 
500 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru construcţie. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 



  1594 

Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1948. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reparatii 
biserici”,  comuna Manoleasa,   cu 
suma de 2.800 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru construirea 
asezamantului menţionat. Astfel 
sunt necesare fonduri pentru 
finalizare 
 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
 

1949. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reparatie Camin 
Cultural”, sat Zahoreni,  comuna 
Manoleasa,   cu suma de 200 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

buget se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru reparaţii. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1950. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Camin cultural”, 
in satul Unţeni, comuna Unţeşti,   
cu suma de 12.000 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru construcţie. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1951. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
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şi Patrimoniului Naţional 
 

prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reabilitare 
Camin cultural”, in satele Burlesti, 
Mînastireni,  comuna Unţeşti,   cu 
suma de 1.000  mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget   

conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru reabilitare. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1952. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Construire 
Camin cultural”,  comuna 
Şendriceni,   cu suma de 2.700  mii 
lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru construire. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1953. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reabilitare 
Camin cultural”, in satele 
Horlăceni, Pădureni, Cobâla,  
comuna Şendriceni,   cu suma de 
1.000  mii lei   
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru reabilitare. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1954. Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
Capitol 5001, grupa 59, 
Titlul X „Alte cheltuieli”, 
art. 12, Susţinerea cultelor 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Renovare 
biserici”, in satele Horlăceni, 
Pădureni, Cobâla, Gherghel, 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru obiectivele 
menţionate. Astfel sunt necesare 
fonduri pentru finalizare 
 
Surse de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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Şendriceni, Stracova,  comuna 
Şendriceni,   cu suma de 30  mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Alocare din suma prevăzuta in 
buget. 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 
 
 

1955. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Reabilitare camin 
cultural” comuna Ştiubeni,  cu suma 
de 1.800 mii lei   
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru reabilitare. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 
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Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

1956. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani  
pentru obiectivul „Modernizare si 
renovare centru cultural” comuna 
Broscăuţi,  cu suma de 4.400 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru modernizare si renovare. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1957. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Poziţia 35, jud. Suceava 
Se propune alocarea sumei 2000 mii 
lei pentru obiectivul Reconstruire 
Camin cultural, comuna Vicovu de 
Jos  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

pentru construire. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1958. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Poziţia 35, jud. Suceava 
Se propune alocarea sumei 400 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare 
Camin cultural, oras Vicovu de Sus 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Surse de finanţare 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile OUG 
118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, 
din bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
se alocă sume numai pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
a aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, deci nu 
pentru reabilitare. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece este clar 
formulată. 

1959. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Suceava  
pentru obiectivul : Reabilitare  Grup 
Scolar Ion Nistor, oras Vicovu de 
Sus cu suma de 14 000 mii lei 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Suceava  
pentru obiectivul Construire Corp 
nou Scoala gen nr.3, com Horodnic 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
unor astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa de 
finanţare a plusului de cheltuieli.  
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de Sus cu suma de 600 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1960. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Suceava  
pentru obiectivul Modernizare 
gradinita nr.2, com Horodnic de Sus 
cu suma de 200 mii lei 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
unor astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa de 
finanţare a plusului de cheltuieli.  
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1961. Anexa 3/27/23 
Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Suceava  
pentru obiectivul Regularizare 
parau Remezau, com Vicovu de Jos 
cu suma de 1500 mii lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional a 
unor astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa de 
finanţare a plusului de cheltuieli.  

1962. Anexa nr.3/27/27 – 
Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional  
Programul  - Cultura 
recreere şi religie  
Poziţia 5 Judeţul Bihor  
 

Poziţia 5 Judeţul Bihor  
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap.6701 „Cultură, 
recreere şi religie” pentru Judeţul 
Bihor în vederea realizării 
următoarului obiectiv de investiţii : 
- Biserica Ortodoxa Tinaud 2, 
comuna Tinaud cu suma de 100.mii 
lei  
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  

Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cult, mai ales in 
condiţiile in care multe dintre 
acestea sunt considerate 
obiective turistice care pot atrage 
un număr tot mai mare de turişti. 
 
Sursa de finantare  
Alocatii pentru sustinerea 
turismului ecumenic din Anexa 
Ministerului Turismului gr. 51, 
titlul 6, Transferuri intre unitatile 
administrativ teritoriale art. 02, 
alin 21  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 

1963. Anexa nr.3/27/27 – 
Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional  
Programul  - Cultura 
recreere şi religie  
 

Poziţia 40 Judeţul Vălcea 
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap.6701 „Cultură, 
recreere şi religie” pentru Judeţul 
Vâlcea în vederea realizării 
următoarelor obiective de investiţii : 
- „Constructie biserică şi chilii” 
Mânăstirea Boia, comuna Cîineni,   
cu suma de 1.000 mii lei RON 
- „Reabilitare a Centrului Eparhial”, 
Municipiul Ramnicu Valcea,   cu 
suma de 1.000 mii lei RON 
- „Construcţie biserică”, Biserica 
Sf. Andrei Municipiul Ramnicu 
Valcea,   cu suma de 2.000 mii lei 
RON 
 
 - „Reabilitare chilii şi pictură 
paraclis”, Mânăstirea Arnota, 
comuna Costeşti,   cu suma de 
5.000 mii lei RON 
„Construcţie biserică”, Mânăstirea 
Dintr-un Lemn, comuna Frânceşti ,   
cu suma de 5.000 mii lei RON 
- „Construcţie corp de chilii”, 
Mânăstirea Surpatele, comuna 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare a 
plusului de cheltuieli. De 
asemenea, menţionăm ca, 
amendamentul nu este clar 
formulat. Poziţia 40 judetul Vâlcea 
nu se regăseşte in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. Sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul acestui 
minister în poziţia globală 
“sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe unitaţi 
de cult potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.  
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Frânceşti,   cu suma de 5.000 mii lei 
RON 
 - „Reabilitarea complexului 
mânăstiresc”, Mânăstirea Mamu,  
com. Lungeşti,   cu suma de 5.000 
mii lei RON 
- „Reabilitarea complexului 
mânăstiresc”, Mânăstirea 
Sărăcineşti,  com. Păuşeşti-Măglaşi,   
cu suma de 5.000 mii lei RON 
 - „Construcţie biserică”, Parohia 
Covreşti,  
oraşul  Horezu,   cu suma de 2.000 
mii lei RON 
-  „Construcţie biserică”, Parohia 
Stupărei, 
 com. Mihăieşti,   cu suma de 2.000 
mii lei RON 
 - „Construcţie biserică”, Parohia 
Măldăreşti de Jos,   cu suma de 
2.000 mii lei RON 
- „Construcţie biserică”, Parohia 
Colonia Nuci com. Mihaieşti,   cu 
suma de 2.000 mii lei RON 
- „Pictură biserică”, Parohia 
Proieni, oraşul Brezoi,   cu suma de 
1.000 mii lei RON 
- „Pictură exterioară biserică”, 
Parohia Urşani, oraşul Horezu,   cu 
suma de 4.000 mii lei RON 
„Biserica în satul Berislăveşti " – cu 
suma de 200 mii lei. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

1964. Anexa 3/35 Se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu 
suma de 59.500 lei 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
59.500 lei pentru extinderea reţelei 
de gaze naturale în comuna 
Potcoava, judeţul Olt. 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finantarii acestui 
obiectiv de investitii deosebit de 
important pentru locuitorii 
orasului. 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Propunem respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2009 a fost dimensionat în 
funcţie de necesităţile de finanţare 
a activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate de Camera Deputaţilor 
în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia României, 
revizuită.  
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1965. Anexa 3-35 Se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu 
suma de 68.278 lei 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
68.278 lei pentru extinderea reţelei 
de gaze naturale pe B-dul Muncii, 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finantarii acestui 
obiectiv de investitii deosebit de 
important pentru locuitorii 
orasului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2009 a fost dimensionat în 
funcţie de necesităţile de finanţare 
a activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate de Camera Deputaţilor 
în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia României, 
revizuită.  
 

1966. Anexa 3-35 Se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu 
suma de 366.425 lei 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
366.425 lei pentru extinderea reţelei 
de gaze naturale pe strada Bircii, 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
 Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finantarii acestui 
obiectiv de investitii deosebit de 
important pentru locuitorii 
orasului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2009 a fost dimensionat în 
funcţie de necesităţile de finanţare 
a activităţii şi acţiunilor  
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Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

desfăşurate de Camera Deputaţilor 
în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia României, 
revizuită.  
 

1967. Anexa 3/35 
Se propune  suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei cu suma de 
700.000 mii lei 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extindere reţea 
gaze în satele Sarca, Bordenii Mari 
şi Bordenii Mici (6 km), com. 
Scorţeni, cu suma de 700.000 mii 
lei 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare  
„Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului de 
stat şi ai bugetelor locale, pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.” 

 
1968. Anexa 3/35, Ministerul Se propune alocarea sumei de 7000 Suma este necesară pentru Propunem respingerea 
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Economiei mii lei pentru construcţie nouă 
uzină termică, loc. Calafat, jud Dolj 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 
  
Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

executarea lucrărilor de 
construcţie a uzinei termice ce 
asigură încălzirea loc Calafat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 

1969. Anexa 3/35, Ministerul 
Economiei 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru montat centrale 
termice în loc Caraula, jud Dolj. 
 
Autori:  
Deputat Eugen Nicolăescu 

Suma este necesară pentru 
montarea centralelor termice din 
Caraula, jud Dolj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
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Deputat Daniel Chiţoiu  
Deputat Gheorghe Dragomir 
  
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Dan Mihai Marian 
  Deputat Mihai Donţu 
  
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei instituţii 
de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a serviciilor 
necesare exercitării prerogativelor 
şi îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
De asemenea, diminuarea bugetului 
acestei instituţii ar crea dificultăţi 
în susţinerea activităţilor şi 
acţiunilor din programul 
Preşedintelui României în 
domeniul politicii externe şi al 
relaţiilor interstatale ale României, 
impietând astfel obţinerea unor 
performanţe diplomatice şi 
economice deosebite. 

 
 
 
 
 
 


