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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

     CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                     SENAT
Comisia pentru industrii si servicii                  Comisia economică, industrii şi servicii
           Bucureşti, 31.10.2006                                                 Bucureşti, 31.10.2006
                Nr.23/237/2006                                                           Nr.XX/2006

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007

În conformitate cu prevederile art.1 pct.2, art.9 şi art.10 din
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia
pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi
servicii a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2007, trimis cu adresa nr.P.L.x 752 din 19 octombrie
2006.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, şi art.58 din Regulamentul Senatului, comisiile au dezbătut proiectul de
lege menţionat mai sus în şedinţa din 31 octombrie 2006.

Cele două comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2007 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului
Economiei şi Comerţului, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

La lucrările comisiilor au participat, ca invitaţi, domnul Ioan Codruţ
Sereş – ministru al economiei şi comerţului, domnul Alexandru Galiaţatos şi
domnul Ioan Andreica – secretari de stat în Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, doamna Doina Elena Dascălu – secretar de stat în
Ministerul Finanţelor Publice, doamna Livia Sima – vicepreşedinte al Autorităţii
Naţionale pentru Turism şi domnul Gheorghe Buliga – preşedinte al Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale.

Din cei 27 de parlamentari prezenţi, membri ai celor două comisii, au
votat împotrivă 10 parlamentari, restul fiind pentru avizarea favorabilă a
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 şi a anexelor referitoare la bugetele
pe 2007 ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului
Economiei şi Comerţului şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu
amendamente admise şi respinse prezentate în anexele 1 şi 2.

industrii
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Deoarece la Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor
au fost depuse amendamente, prezentate în Anexa 3, la proiectul Legii bugetului de
stat pe anul 2007, pentru care nu a existat timp disponibil pentru dezbatere, vă
rugăm ca, la dezbaterea în şedinţele Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale
celor două Camere, să fie invitaţi autorii amendamentelor din Anexa 3 pentru a le
putea susţine în faţa comisiilor de specialitate.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

              PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE,

               Iulian Iancu                                     Dan Claudiu Tănăsescu

                 SECRETAR,                                             SECRETAR,

               Aurelia Vasile                                          Mihai Ţâbuleac

Consilier, Silvia Vlăsceanu                                                                     Consilier, Doina Bădică
Consilier, Viorela Gondoş                                                                       Expert, Ramona Corbu
Expert, Isabele Robe
Expert, Daniel Bădina
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Anexa 1

A M E N D A M E N T E   A D M I S E
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse Motivaţia

0 1 2 3
1 Art.13 lit.d) 400,0 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 acestora, prin decizie, de către
directorul direcţiei generale a finanţelor
publice judeţene, după consultarea
primarilor şi preşedinţilor consiliilor
judeţene.

Art.13 lit.d) 400,0 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
acestora prin hotărâre a Consiliului
judeţean, cu consultarea primarilor.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu - PSD

Sursa de finanţare se regăseşte la
diminuările de la poziţiile 2 şi 3.
-a) Repartizarea sumelor în funcţie de
lungimea totală a drumurilor nu este
corectă. Din această lungime trebuie
scăzută lungimea drumurilor reabilitate
în ultimii 5 ani, cât este media de viaţă a
unui drum fără reparaţii notabile.
- b) Nu este posibil ca o prerogativă a
Consiliului judeţean să fie preluată de
un serviciu descentralizat al statului care
nu are atribuţii stabilite în acest sens.
Se creează astfel, prin DGFPT, un nou
centru de autoritate paralel, în raport cu
autorităţile administraţiei publice locale.
-c)Prevederea contrazice prevederile
art.104 din Legea nr.215/2001privind
administraţia  publică locală.
- d) Forumul legal de dezbatere şi
consultare cu primarii, pe probleme
specifice judeţului este Consiliul
judeţean.
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0 1 2 3
2 Art.14 alin.(5) Repartizarea sumelor

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

Art.14 alin.(5) Repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la
alin.(4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare
şi municipiul Bucureşti pe baza hotărârii
Consiliului judeţean, Consiliului General al
municipiului Bucureşti sau a consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, după caz, şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a inspectoratului şcolar sau a
direcţiei de muncă, solidaritate socială şi
familiei, după caz, în funcţie, de regulă, de
numărul de beneficiari ai serviciilor
respective.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep.Mircea Ciopraga – PNL

Idem motivaţia de la amendamentul
precedent.
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MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse Motivaţia

0 1 2 3
1 Anexa nr.3/21/19

Programul 173: Program geologic la nivel
national privind directiile de desfasurare a
activitatii de cercetare geologica a resurselor
minerale in perioada 2001-2010

Anexa nr.3/21/19

- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de stat la
10.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

Pentru cresterea de
rezerve/resurse puse in
evidenta, urmare a executiei
lucrarilor de prospectiuni
aprobate anual si pentru
evidentierea de noi
acumulari de substante
minerale utile cu parametri
calitativi si cantitativi
superiori.
Sursă de finanţare: prin
diminuarea fondurilor
alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi
Cancelaria Primului
Ministru.
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2 Anexa nr.3/21/19

Programul 318: Asigurarea
combustibilului solid pentru
termocentrale

Anexa nr.3/21/19

- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 45.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

Pentru mentinerea in exploatare a
capacitatilor existente prin realizarea de
lucrari aferente deschiderii de noi
orizonturi de exploatare, respectiv de
decopertare a extragerii lignitului la
suprafata. Programul finalizeaza lucrarile
de ameliorare si imbunatatire a mediului
prin punerea in siguranta a iazurilor
existente si redarea in circuitul natural a
zonelor acoperite cu steril.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

3 Anexa nr.3/21/19
Programul 329: Program de crestere a
competitivitatii produselor industriale

Anexa nr.3/21/19

- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 55.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile – PSD

Pentru cresterea exportului, cresterea
nivelului de tehnicitate a produselor,
reducerea costurilor de fabricatie,
imbunatatirea conditiilor de munca, crearea
de noi locuri de munca.
Sursă de finanţare: redistribuirea
fondurilor de la Eximbank.
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Anexa 2

A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse Motivaţia

0 1 2 3
1 Anexa nr.3/21/02

la cap.5001,
grupa/titlu 40, art.13

Stimularea exporturilor:
- creşterea fondurilor alocate la
 70.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile - PSD

Susţinerea activităţii de
export la nivelul anului 2006.
Asigurarea unui mediu
competitiv pentru agenţii
economici, axat pe
implicarea activă în procesul
de globalizare. Creşterea
exporturilor şi implicit
creşterea PIB.
Sursă de finanţare: prin
diminuarea fondurilor
alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi
Cancelaria Primului
Ministru.
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 2 Anexa nr.3/21/07

la cap.5001,
grupa/titlu 40, art.18

Protecţia socială în sectorul minier:
- creşterea fondurilor alocate la
43.000 mii lei

Dep.Iulian Iancu - PSD

Necesitatea susţinerii programelor de
protecţie socială în sectorul minier.
Asigurarea resurselor financiare necesare
pentru plata salariilor compensatorii ale
persoanelor disponibilizate.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 3 Anexa nr.3/21/07
la cap.8601,

               subcapitol 03

Cercetare si dezvoltare in domeniul
combustibilului si energiei:
- creşterea fondurilor alocate la
40.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

Apariţia de produse noi cu valoare
adăugată mare, creşterea exporturilor şi
implicit creşterea PIB, creşterea
competitivităţii produselor, reducerea
cheltuielilor materiale şi a consumului de
resurse materiale.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 4 Anexa nr.3/21/07
la cap.8601,

               subcapitol 04

Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
extractive, prelucratoare si constructiilor:
- creşterea fondurilor alocate la
15.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile - PSD

Apariţia de produse noi cu valoare
adăugată mare, creşterea exporturilor şi
implicit creşterea PIB, creşterea
competitivităţii produselor, reducerea
cheltuielilor materiale şi a consumului de
resurse materiale.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 5 Anexa nr.3/21/19 Anexa nr.3/21/19 Pentru valorificarea optima a zacamintelor
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0 1 2 3
Programul 166:Sustinerea de la bugetul
de stat a sectorului energetic prin
valorificarea rezervelor de combustibili
minerali solizi

- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 250.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

de combustibili minerali solizi din bazinele
carbonifere existente pe teritoriul
Romaniei, precum si pentru crearea
conditiilor pentru exploatarea eficienta a
capacitatilor de productie si a rezervelor
existente.

Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 6 Anexa nr.3/21/19
Programul 167:Sustinerea de la bugetul
de stat a resurselor minerale, altele
decat combustibilii minerali solizi

Anexa nr.3/21/19
- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 35.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

Pentru valorificarea zacamintelor de
minereuri neferoase, auro-argintifere si de
uraniu din tara in vederea reducerii
efortului valutar al tarii.

Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 7 Anexa nr.3/21/19
Programul 319: Program nuclear

Anexa nr.3/21/19
- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 250.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

Pentru cresterea potentialului energetic al
tarii cu 700 MWe.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 8 Anexa nr.3/21/19
Programul 321: Reconversia industriei
de aparare si alinierea la exigentele
NATO

Anexa nr.3/21/19
- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 7.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

Pentru realizarea obiectivelor de investitii
cuprinse in programul aprobat de CSAT.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.
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 9 Anexa nr.3/21/19
Programul 370: Program de promovare
a exporturilor

Anexa nr.3/21/19
- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 27.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile – PSD

Pentru cresterea exportului cu minim 10%
pe an.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 10 Anexa nr.3/21/19
Programul 495: Proiectul pentru
inchiderea minelor, regenerarea
mediului si reconstructia socio-
economica a regiunilor afectate

Anexa nr.3/21/19
- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 12.000 mii lei
I.credite de angajament – crestere la  70.000
mii lei
II. credite bugetare – crestere la 50.000 mii lei

Dep.Iulian Iancu – PSD

Pentru inchiderea minelor nerentabile
prevazute in acordul de imprumut,
refacerea mediului si regenerarea socio-
economica.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 11 Anexa nr.3/21/19
Programul 577: Program strategic de
asigurare a suportului tehnic national
pentru energetica nucleara

Anexa nr.3/21/19

- creşterea fondurilor alocate de la bugetul de
stat la 37.000 mii lei;

Dep.Iulian Iancu - PSD

Veniturile realizate din productia de
energie electrica prin procedeu nuclear prin
prelungirea duratei de viata a centralei
nucleare cu 10 ani.
Sursă de finanţare: prin diminuarea
fondurilor alocate pentru Secretariatul
General al Guvernului şi Cancelaria
Primului Ministru.

 12 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.1.1.1.001 CNE
CERNAVODA – 5x700 MWe

Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si energie
Cod 21.81.01.1.1.1.001 CNE CERNAVODA –
5x700 MWe:

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
405.005 mii lei

Program de lucrari necesar pentru
sustinerea activitatii pentru grupurile 3 si 4
constand in lucrari de reparatii si lucrari de
progres, activitatea de proiectare si
procurarea echipamentelor cu ciclu lung de
fabricatie (generator de abur, vas reactor,
schimbator de caldura).Realizarea acestor
lucrari contribuie la respectarea graficului
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0 1 2 3
.................................................................
1.4. Buget de stat 200.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

de executie de 54 luni.

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 13 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.1.2.01 CET Drobeta
Turnu Severin – 6x50 MW

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
31 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 30.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Pentru instalatii de protectie a mediului.

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 14 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.1.2.03 UZINA DE APA
GREA

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
20.530 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 15.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Suma este necesară pentru finalizare unei
investiţii de peste 20 milioane euro,
efectuată până în prezent.
Suma de 10.800 mii lei urmează a fi
preluată prin redistribuire.

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 15 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.1.3.2.29 Reabilitarea
blocului nr. 4 de 150 MW CET
PAROSENI

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
35.920 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 10.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Pentru instalatii de protectie a mediului iar
valoarea totala pentru finalizare este de
35.920 mii lei.

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.
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 16 Anexa nr.3/21/22

Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.2.1.02 Lucrări pentru
continuarea exploatării zăcământului de
huilă în perimetrul minier Petrila jud
Hunedoara in vederea asigurarii unei
capacitati de 840.00 t/an

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
5.000 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 3.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 17 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.2.1.07 Lucrări pentru
continuarea exploatării zăcământului de
huilă în perimetrul minier Lonea jud
Hunedoara in vederea asigurarii unei
capacitati de 774.00 t/an

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
8.500 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 4.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)
Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 18 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.2.1.09 Lucrări pentru
mentinerea si dezvoltarea capacitatii de
productie la I.M. Uricani jud
Hunedoara pe perioada 1984-1990 la o
capacitate de productie de 1.500.000
t/an huila

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
6.000 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 3.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 19 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.2.1.10 Lucrări pentru
mentinerea si dezvoltarea capacitatii de
productie la I.M. Vulcan jud

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
4.800 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 2.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.
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Hunedoara pe perioada 1986-1990 la o
capacitate de productie de 2.200.000
t/an huila

Dep.Iulian Iancu – PSD

 20 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.2.1.12 Lucrări pentru
mentinerea si dezvoltarea capacitatii de
productie la I.M. Lupeni jud Hunedoara
pe perioada 1986-1990 la o  capacitate
de productie de 2.500.000 t/an huila

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
8.700 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 4.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 21 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie
Cod 21.81.01.2.1.15 Lucrări pentru
mentinerea si dezvoltarea capacitatii de
productie la I.M. Paroseni jud
Hunedoara pe perioada 1985-1990 la o
capacitate de productie de 1.000.000
t/an huila

1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
4.700 mii lei
.................................................................
1.4. Buget de stat 3.000 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 22 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si
energie

Fisa noua
Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si energie
Continuarea programului de electrificare
1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
525.000 mii lei
.................................................................
1Credite externe:  525.000 mii lei

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.
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 23 Anexa nr.3/21/22 Fisa noua

Anexa nr.3/21/22
Capitolul 81.01 – Combustibili si energie
Activitate de procurare de echipamente pentru
evacuare in fluid dens la Complexurile
energetice Turceni, Rovinari şi Işalniţa.
1. Total surse de finanţare din care:
Propuneri 2007
119.000 mii lei
.................................................................
1Credite externe:  119.000 mii lei

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.

 24 Anexa nr.3/21/22
Capitolul 82.01 – Industria extractiva,
prelucratoare si constructii
Cod 21.82.01.2.10.01 Lucrări pentru
mentinerea capacitatii de 5960 mii tone
minereuri cuprifere si modernizarea
proceselor tehnologice la Rosia Poieni

1. Total surse de finanţare:
Propuneri 2007
10.000 mii lei
.................................................................
din care
1.4. Buget de stat 2.700 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Nr.
crt.

Capitol/Anexă Amendamente propuse Motivaţia

0 1 2 3
 1 Anexa 3/24/02 Capitolul 5001

Grupa 51 Articolul 01 Alineat 28 :
Întreţinerea infrastructurii rutiere :
            - propunere 2007 - 318.378
mii lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 5001 Grupa 51 Articolul 01
Alineat 28 :
Întreţinerea infrastructurii rutiere :
            - propunere 2007 - 500.000 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

La nivelul anului 2005 s-au cheltuit
571.916 mii lei, sumă care s-a dovedit
practic insuficientă, cu atât mai mult cu
cât în anul 2006 a fost programată suma
de 205.105 mii lei.
În continuare, suplimentarea solicitată
se va realiza şi din propunerile de
diminuare realizate la poziţiile care
urmează.

 2 Anexa 3/24/02 Capitolul 5001
Grupa 51 Articolul 01 Alineat 32 :
Reabilitarea termică a clădirilor de
locuit:
             - propunere 2007 - 9520
mii lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 5001 Grupa 51 Articolul 01
Alineat 32 :
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit.
             - propunere 2007 - 100.000  mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

Programul de reabilitare termică a
blocurilor de locuinţe este preconizat să
se întindă pe o perioadă de maximum 15
ani. După estimările realizate de către
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului reabilitarea
costă în jur de 2000-3000 euro pentru
fiecare apartament, ceea ce indică un
efort minim de cca 300.000 mii lei
anual.
În cazul alocării numai a 9520 mii lei
pentru anul 2007, în condiţiile în care
pentru anul 2006 au fost programate
13.000 mii lei, se poate concluziona că
Programul de reabilitare termică este
programat să eşueze.
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 3 Anexa 3/24/02 Capitolul 5001

Grupa 51 Articolul 02 Alineat 13 :
Dezvoltarea infrastructurii rutiere :
        - propunere 2007 - 112.481
mii lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 5001 Grupa 51 Articolul 02
Alineat 13 :
Dezvoltarea infrastructurii rutiere :
        - propunere 2007 - 300.000 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Dezvoltarea infrastructurii rutiere în
România este o acţiune care trebuie să
continue cel puţin la nivelul anului 2006
când a fost programată suma de 309.038
mii lei.

 4 Anexa 3/24/02 Capitolul 8001
Grupa 10
TITLUL I.CHELTUIELI DE
PERSONAL:
            - propunere 2007 - 5.053
mii lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 8001 Grupa 10
TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL:
            - propunere 2007 - 4.762 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

Diminuarea rezultă ca urmare a
propunerilor de la poziţiile 25-29.

 5 Anexa 3/24/02 Capitolul 8001
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 02
Salarii de merit :
              - propunere 2007 - 84 mii
lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 8001 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 02
Salarii de merit :
- propunere 2007 - 40 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Nu se justifică suplimentarea cu 210%
faţă de 2006  a acestor cheltuieli în
condiţiile în care numărul de salariaţi
scade iar cheltuielile salariale se menţin
la acelaşi nivel.

 6 Anexa 3/24/02 Capitolul 8001
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 03
Indemnizaţie de conducere :
     - propunere 2007 - 100 mii lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 8001 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 03
Indemnizaţie de conducere :
     - propunere 2007 - 80 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Idem, poziţia 25
Propunerea de menţinere la nivelul
anului 2006.

 7 Anexa 3/24/02 Capitolul 8001
Grupa 10

Anexa 3/24/02 Capitolul 8001 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 07

Idem, poziţia 25
Propunerea de menţinere la nivelul



17

0 1 2 3
Articolul 01 Alineat 07
Ore suplimentare :
       - propunere 2007 - 100 mii lei

Ore suplimentare :
       - propunere 2007 - 45 mii lei
Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

anului 2006.

 8 Anexa 3/24/02 Capitolul 8001
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 08
Fond de premii:
        - propunere 2007 - 300 mii lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 8001 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 08
Fond de premii:
        - propunere 2007 - 230 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Idem, poziţia 25
Propunerea de menţinere la nivelul
anului 2006.

 9 Anexa 3/24/02 Capitolul 8001
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 09
Prima de vacanţă :
   - propunere 2007 - 102 mii lei

Se elimină

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

În anii 2005 şi 2006 bugetul nu a
conţinut o astfel de prevedere şi, în
contextul austerităţii bugetului actual, se
propune dirijarea sumei respective către
un capitol prioritar.

10 Anexa 3/24/02 Capitolul 8401
Grupa 10
TITLUL I.CHELTUIELI DE
PERSONAL:
        - propunere 2007 - 30.711 mii
lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 8401 Grupa 10
TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL:
        - propunere 2007 - 30.111 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Diminuarea rezultă ca urmare a
propunerii de la poziţia 31.

11 Anexa 3/24/02 Capitolul 8401
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 30
Alte drepturi salariale în bani :
      - propunere 2007 - 1.483 mii
lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 8401 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 30
Alte drepturi salariale în bani :
      - propunere 2007 -  883 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Idem, poziţia 25
Propunerea de menţinere la nivelul
anului 2006.

12  Anexa 3/24/02 Capitolul 8401 Anexa 3/24/02 Capitolul 8401 Grupa 59 Diminuarea rezultă ca urmare a
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Grupa 59
TITLUL IX.ALTE CHELTUIELI
:
     - propunere 2007 - 12.980 mii
lei

TITLUL IX.ALTE CHELTUIELI :
     - propunere 2007 - 7.980 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

propunerii de la poziţia 33.

13 Anexa 3/24/02 Capitolul 8401
Grupa 59 Articolul 01
Burse :
   - propunere 2007- 12.980 mii lei

Anexa 3/24/02 Capitolul 8401 Grupa 59 Articolul 01
Burse :
  - propunere 2007- 7.980 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Dacă în 2006 cheltuielile s-au dublat
faţă de 2005, consider că acestea pot
rămâne relativ aceleaşi ca în 2006, cu o
uşoară creştere.

14 Anexa 3/24/10 Capitolul 5010
Grupa 70
CHELTUIELI DE CAPITAL :
  - propunere 2007 -25.737 mii lei

Anexa 3/24/10 Capitolul 5010 Grupa 70
CHELTUIELI DE CAPITAL :
  - propunere 2007 -10.737 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Diminuarea rezultă ca urmare a
propunerii de la poziţia 35.

15 Anexa 3/24/10 Capitolul 5010
Grupa 71
TITLUL X.ACTIVE
NEFINANCIARE
      - propunere 2007- 25.737 mii
lei

Anexa 3/24/10 Capitolul 5010 Grupa 71
TITLUL X.ACTIVE NEFINANCIARE
      - propunere 2007- 10.737 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Nu este justificată o creştere de 243%
faţă de propunerile anilor
2006,2008,2009, 2010.

16 Anexa 3/24/10 Capitolul 7010
Grupa 20
TITLULII. BUNURI ŞI SERVICII
    - propunere 2007 - 39.336 mii
lei

Anexa 3/24/10 Capitolul 7010 Grupa 20
TITLULII. BUNURI ŞI SERVICII
    - propunere 2007 - 31.336 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Diminuarea rezultă ca urmare a
propunerii de la poziţia 37.



19

0 1 2 3

17 Anexa 3/24/10 Capitolul 7010
Grupa 20
Articolul 30
ALTE CHELTUIELI:
    -  propunere 2007 -34.351 mii
lei

Anexa 3/24/10 Capitolul 7010 Grupa 20
Articolul 30
ALTE CHELTUIELI:
    -  propunere 2007 -26.351 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Creşterea este de 203% faţă de 2006,
nejustificat de mare.

18 Anexa 3/24/12 Capitolul 7010
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 07
Ore suplimentare :
     - propunere 2007 - 95 mii lei

Anexa 3/24/12 Capitolul 7010 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 07
Ore suplimentare :
     - propunere 2007 - 15 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Creşterea faţă de 2006 cu 1055% este
nejustificat de mare.

19 Anexa 3/24/12 Capitolul 7010
Grupa 71
Articolul 01 Alineat 02
Maşini, echipamente şi mijloace
de transport :
   - propunere 2007 -180 mii lei

Anexa 3/24/12 Capitolul 7010 Grupa 71
Articolul 01 Alineat 02
Maşini, echipamente :
   - propunere 2007 -60 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Consider că pentru anul 2007 se poate
renunţa la mijloacele de transport, cele
existente fiind suficiente.

20 Anexa 3/24/12 Capitolul 8410
Grupa 10
TITLUL I.CHELTUIELI DE
PERSONAL:
     - propunere 2007 - 3.538 mii lei

Anexa 3/24/12 Capitolul 8410 Grupa 10
TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL:
     - propunere 2007 - 3.288  mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

Diminuarea rezultă ca urmare a
propunerii de la poziţia 41.

21 Anexa 3/24/12 Capitolul 8410 Anexa 3/24/12 Capitolul 8410 Grupa 10 O creştere cu 1475% faţă de 2006 nu
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Grupa 10
Articolul 01 Alineat 07
Ore suplimentare :
    - propunere 2007 - 295 mii lei

Articolul 01 Alineat 07
Ore suplimentare :
    - propunere 2007 - 45 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

este justificată.

22 Anexa 3/24/12 Capitolul 8410
Grupa 20
TITLULII. BUNURI ŞI SERVICII
:
     - propunere 2007 - 6.853 mii lei

Anexa 3/24/12 Capitolul 8410 Grupa 20
TITLULII. BUNURI ŞI SERVICII :
     - propunere 2007 - 5.853 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Diminuarea rezultă ca urmare a
propunerilor  de la poziţiile 43-44.

23 Anexa 3/24/12 Capitolul 8410
Grupa 20
Articolul 01 Alineat 05
Carburanţi şi lubrifianţi :
 - propunere 2007- 2.052 mii lei

Anexa 3/24/12 Capitolul 8410 Grupa 20
Articolul 01 Alineat 05
Carburanţi şi lubrifianţi :
 - propunere 2007- 1.552 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Creşterea cu 188% faţă de 2006 nu se
justifică.

24 Anexa 3/24/12 Capitolul 8410
Grupa 20
Articolul 02
Reparaţii curente :
   - propunere 2007 - 3.048 mii lei

Anexa 3/24/12 Capitolul 8410 Grupa 20
Articolul 02
Reparaţii curente :
   - propunere 2007 - 2.548 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Creşterea cu 163,5% faţă de 2006 nu se
justifică.

25 Anexa 3/2403/13 Capitolul 8410
Grupa 10
TITLUL I. CHELTUIELI DE

Anexa 3/2403/13 Capitolul 8410 Grupa 10
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL:
 -  propunere 2007- 3.038 mii lei

Diminuarea rezultă ca urmare a
propunerilor  de la poziţiile 47-48.
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PERSONAL:
 -  propunere 2007- 3.538 mii lei Dep.Ioan Bivolaru – PSD

Dep.Aurelia Vasile – PSD

26 Anexa 3/2403/13 Capitolul 8410
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 01
Salarii de bază :
   -  propunere 2007 - 1.489 mii lei

Anexa 3/2403/13 Capitolul 8410 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 01
Salarii de bază :
   -  propunere 2007 - 1.239 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Consider că o creştere cu 124,5% faţă de
2006 nu se justifică, având în vedere că
numărul de personal se micşorează în
2007.

27 Anexa 3/2403/13 Capitolul 8410
Grupa 10
Articolul 01 Alineat 07
Ore suplimentare :
  -  propunere 2007 - 295 mii lei

Anexa 3/2403/13 Capitolul 8410 Grupa 10
Articolul 01 Alineat 07
Ore suplimentare :
  -  propunere 2007 -  45 mii lei

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Creşeterea cu 1475% faţă de 2006 nu se
justifică.Este suficient o creştere de
225%.

 28 Programul de reabilitare termică a
clădirilor
Pg.35
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Suplimentarea fondurilor pentru reabilitarea termică a
clădirilor.

Prevederi: 9.520 mii lei
Propunere: 13.000 mii lei
Surse: buget de stat, prin redistribuire
Dep.Iulian Iancu – PSD

Suplimentarea fondurilor necesare
pentru continuarea programului de
reabilitare termică a clădirilor, ţinând
seama că la nivelul întregii ţări este
prevăzută reabilitarea termică a unui
număr foarte mare de locuinţe.

 29 Anexa nr.3/24
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Se propune alocarea suplimentară a sumei de 5.000 mii
lei din bugetul de stat pentru capitolul 70.01
“LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ”, Titlul “Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice” la alin. “Program pentru
pietruire drumuri comunale şi alimentare cu apă ca

Pentru apropierea de standardele
europene.



22

0 1 2 3
satelor”, pentru judeţul Neamţ.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Primului Ministru

Dep.Ioan Munteanu - PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD

 30 Anexa nr.3/24/22
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 30.000 mii lei pentru
“CONSTRUCŢII LOCUINŢE”, pentru municipiul
Roman, judeţul Neamţ.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Primului Ministru

Dep.Ioan Munteanu - PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD

Pentru construirea unui bloc cu 40
apartamente prin Programul ANL, în
municipiul Roman, judeţul Neamţ.

 31 Anexa nr.3/24/21
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Se propune alocarea unei sume de 7.000 mii lei pentru
programul de reabilitări transport rutier pentru drumurile
judeţene din judeţul Neamţ, la cap.70 “CHELTUIELI
DE CAPITAL”, pentru municipiul Roman, judeţul
Neamţ.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Primului Ministru

Dep.Ioan Munteanu - PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD

Pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile
judeţene din Neamţ.

 32 Anexa nr.3/24/22
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 1.000.000 mii lei pentru
construirea unui număr de 5 săli de sport noi în
comunele: Bicaz, Chei, Hangu, Icuşeşti, Valea Ursului
şi Vânători din judeţul Neamţ.

Pentru dezvoltarea activităţii sportive în
aceste localităţi.
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Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Primului Ministru

Dep.Ioan Munteanu - PSD
Dep.Iulian Iancu – PSD

 33 Anexa nr.3/24/22
Capitol 84.01 - Transporturi
Cod: 24.84.01.2007d

Suplimentarea cheltuielilor cu intervenţiile pentru
înlăturarea efectelor produse de calamităţi naturale de la
279.630 mii lei la 350.000 mii lei, respectiv la nivelul
prevăzut în 2006.

Sursa: bugetul de stat

Dep.Iulian Iancu – PSD

Necesitatea înlăturării efectelor
inundaţiilor din anul 2005

 34 Capitolul 84.01 - transporturi, cod
24.84.01.05 ram_aut3, anexa
2/24/22

Se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, pentru proiectul autostrada
Arad-Timişoara-Lugoj-Sibiu-Râmnicu Vâlcea – Piteşti
din Coridorul IV Paneuropean cu suma de 1 miliard lei.
Finanţare: „Fonduri externe nerambursabile
postaderare”.

Dep.Dan Nica – PSD
Dep.Vladimir Alexandru Mănăstireanu – PSD

Suma alocată în proiectul de buget
pentru anul 2007 pentru coridorul IV
european este de 1% din valoarea totală
şi permite finalizarea acestei autostrăzi
în 100 de ani.

 35 Capitol 84.01
Cod 24.84.01.052005002
Anexa 3/24/22

Se introduce fişă nouă de proiect „Extindere la 4 benzi a
centurii Bucureştiului” pe toată lungimea (DN 1A;
DN2; DN3; A2; DN4; DN5; DN6; DN7).
Termen de execuţie: 36 luni;
Valoare totală: 350.000.000 lei;
Finanţare: „Credite externe în administrarea centrală”,
anexa 3/24/04.

În conformitate cu priorităţile publice în
transporturi din nota de fundamentare a
Proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2007.
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Dep.Dan Nica – PSD
Dep.Vladimir Alexandru Mănăstireanu – PSD
Dep.Victor Sanda – PSD
Dep.Vasile Cosmin Nicula – PSD

 36 Capitolul 84.01 Transporturi
Cod 24.84.01.05 ram_aut 6
Anexa 3/24/22

Se suplimentează bugetul pentru proiectul „Autostrada
Braşov-Cluj-Borş” cu suma de 800.000.000 lei.
Finanţare: „Credite externe în administrarea centrală”,
anexa 3/24/22.

Dep.Dan Nica – PSD
Dep.Vladimir Alexandru Mănăstireanu – PSD
Dep.Victor Sanda – PSD
Dep.Vasile Cosmin Nicula – PSD

Cu suma alocată în Proiectul Legii
Bugetului de stat pentru anul 207,
finalizarea construcţiei autostrăzii va
dura 25 de ani.

 37 Se introduce un proiect nou „Autostrada Bucureşti –
Ploieşti” (tronsonul Moara Vlăsiei – Ploieşti) cu
lungimea de 43 km.
Valoare totală: 700.000.000 lei;
Suma alocată pentru 2007: 175.000.000 lei;
Finanţare: „Credite externe în administrarea centrală”,
anexa 3/24/04.

Dep.Dan Nica – PSD
Dep.Vladimir Alexandru Mănăstireanu – PSD
Dep.Victor Sanda – PSD
Dep.Vasile Cosmin Nicula – PSD

Prioritate a politicii de dezvoltare a
reţelei de autostrăzi.

 38 Se introduce un proiect nou „Magistrala 5 Metrou între
staţia Eroilor şi Prelungirea Ghencea”, lungime de 11,5
km.
Valoarea totală: 1.225.000.000 lei;
Suma alocată pentru 2007: 35.000.000 lei.
Finanţare: „Credite externe în administrarea centrală”,

Este necesară conectarea cartierului care
are peste 300.000 de locuitori, la
magistrala de metrou.
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anexa 3/24/04.

Dep.Dan Nica – PSD
Dep.Vladimir Alexandru Mănăstireanu – PSD
Dep.Victor Sanda – PSD
Dep.Vasile Cosmin Nicula – PSD

 39 Se introduce un proiect nou „Construcţia podului peste
Dunăre Galaţi-Brăila-Măcin”, în locul proiectului
„infrastructură de acces rutier şi feroviar la cel de-al
doilea pod Calafat – Vidin” – anexa 3/24/22
Valoare totală: 137.719.000 lei;
Finanţare: suma alocată proiectului înlocuit.

Dep.Dan Nica – PSD
Dep.Vladimir Alexandru Mănăstireanu – PSD
Dep.Victor Sanda – PSD
Dep.Vasile Cosmin Nicula – PSD

Un singur pod Calafat-Vidin este
suficient, iar proiectul pentru
construcţia podului de la Galaţi-Brăila-
Vidin este deja aprobat.
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
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1. Anexa 3/49/16 – Proiectul 1: Diminuarea

riscului in cazul producerii calamitatilor
naturale si pregatirea pentru situatii de
urgenta.Partea D+E4 Reducerea riscului
accidentelor miniere in bazinul Tisei

Anexa 3/49/16 –

 Total surse de finanţare:
Propuneri 2007
15.000 mii lei
...............................................................
din care: Buget de stat 5.058 mii lei
(celelalte sume rămân neschimbate)

Dep.Iulian Iancu – PSD

Sursa: Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului.



27

Anexa 3
A M E N D A M E N T E

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse Motivaţia

0 1 2 3
1 Art.6 alin.(2) Cheltuielile pentru servicii

publice generale pe capitole de cheltuieli sunt în
sumă de 6.920,7 milioane lei pentru autorităţi
publice şi acţiuni externe, 1.696,2 milioane lei
pentru cercetare fundamentală şi cercetare-
dezvoltare, 2.423,1 milioane lei pentru alte
servicii publice generale, 3.009,5 milioane lei
pentru tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi şi 70,0 milioane lei transferuri cu
caracter general între diferite nivele ale
administraţiei.

Art.6 alin.(2) Cheltuielile pentru servicii publice
generale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de
6.920,7 milioane lei pentru autorităţi publice şi
acţiuni externe, 2096,2 milioane lei pentru cercetare
fundamentală şi cercetare-dezvoltare, 2.423,1
milioane lei pentru alte servicii publice generale,
3.009,5 milioane lei pentru tranzacţii privind datoria
publică şi împrumuturi şi 70,0 milioane lei transferuri
cu caracter general între diferite nivele ale
administraţiei.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

Sursa finanţării majorării
propuse este susţinută de
amendamentele de la
poziţiile 2 şi 3.
Zonele libere din România,
ca şi în alte ţări foste
comuniste, nu au înregistrat
o dezvoltare notabilă după
aplicarea Legii nr.84/1992.
În prezent situaţia zonelor
libere este în regres, în curs
de a fi diminuate sau
desfiinţate.
   În aceste circumstanţe, nu
mai este recomandabilă
încercarea de a susţine de la
bugetul de stat administrarea
zonelor libere, ci doar de la
bugetele locale, acolo unde
se justifică .
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 2 Art. 11alin. nou La articolul 11, după alin. 1 se introduce un alineat

nou, alin. 2 cu următorul cuprins:
    „Din fondul de rezerva bugetara la dispoziţia
Guvernului si prin redistribuire de la bugetul de stat,
se aloca 100,0 milioane lei pentru S.C.
TERMOELECTRICA S.A., reprezentând
contravaloarea energiei livrate de către aceasta
Republicii Moldova, in perioada 1990 – 2000.

Dep.Iulian Iancu – PSD

 3 CAPITOLUL IV
Art. 13 a) 1.307,6 milioane lei pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor,
potrivit anexei 4;

Art.13 lit.a) 1.307,6 milioane lei pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor, potrivit anexei nr. 4;

CAPITOLUL IV
Art. 13 a) 1.305,5 milioane lei pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor,
potrivit anexei 4;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile – PSD

Art.13 lit.a) 907,6 milioane lei pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,
potrivit anexei nr. 4;

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile - PSD

Reducerea sumelor pentru
ajutoarele regionale
prevazute la art. 14 alin. (1)
lit.h) ca sume defalcate
pentru suma de la art. 13 lit.
a), avand in vedere
modificarea din 2006 a
Legii nr. 84/1992 si Legea
nr. 143/1999 privind
ajutorul de stat.

Sursa :
- Să fie diminuate
corespunzător sumele
defalcate din TVA destinate
finanţării ajutoarelor de stat
regionale, acordate în
temeiul Legii nr.84/1992
privind regimul zonelor
libere, prevăzute la articolul
14 alin.(1) lit.g) şi alin.(4)
lit.e).
- Necesitatea suplimentării
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cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi
comunale.
- Necesitatea acordării unui
sprijin corespunzător pentru
încurajarea cercetării,
conform amendamentului
de la poziţia 1.

 4 CAPITOLUL IV
Art. 13 b) 8.004,5 milioane lei pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si
municipiului Bucuresti, potrivit anexei 5;

Art.13 lit. b) 8.004,5 milioane lei pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;

CAPITOLUL IV
Art. 13 b) 7.996,1 milioane lei pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului
Bucuresti, potrivit anexei 5;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile – PSD

Art.13 lit.b) 7004,5 milioane lei pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului
Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Reducerea sumelor pentru
ajutoarele regionale
prevazute la art. 14 alin. (4)
lit.e) ca sume defalcate
pentru suma de la art. 13 lit.
b), avand in vedere
modificarea din 2006 a
Legii nr. 84/1992 si Legea
nr. 143/1999 privind
ajutorul de stat.

Idem poziţia 2

 5 CAPITOLUL IV
Art.13 c) 741,6 milioane lei pentru
retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea
sistemelor centralizate de producere si
distributie a energiei termice care se vor
repartiza pe unitati administrativ – teritoriale,

CAPITOLUL IV
Art.13 c) 750 milioane lei pentru retehnologizarea,
modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate
de producere si distributie a energiei termice care se
vor repartiza pe unitati administrativ – teritoriale,
prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevederilor

Prin reducerea sumei de la
lit. b), conform
amendamentului precedent.
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prin hotarare a Guvernului, in conditiile
prevederilor art. 2alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 48/2004 pentru
adoptarea unor masuri privind furnizarea
energiei termice populatiei, pentru incalzirea
locuintei si prepararea apei calde de consum,
prin sisteme publice centralizate de alimentare
cu energie termica, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 430/2004, cu
modidficarile ulterioare;

Art.13 lit.c) 741,6 milioane lei pentru
retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea
sistemelor centralizate de producere şi
distribuţie a energiei termice care se vor
repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale,
prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile
prevederilor art.2 alin.(2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.48/2004 pentru
adoptarea unor măsuri privind furnizarea
energiei termice populaţiei, pentru încălzirea
locuinţei şi prepararea apei calde de consum,
prin sisteme publice centralizate de alimentare
cu energie termică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 430/2004, cu
modificările ulterioare;

art. 2alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 48/2004 pentru adoptarea unor masuri privind
furnizarea energiei termice populatiei, pentru
incalzirea locuintei si prepararea apei calde de
consum, prin sisteme publice centralizate de
alimentare cu energie termica, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 430/2004, cu
modidficarile ulterioare;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile – PSD

Art.13 lit.c) 1741,6 milioane lei pentru
retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea
sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a
energiei termice care se vor repartiza pe unităţi
administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului,
în condiţiile prevederilor art.2 alin.(2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea
unor măsuri privind furnizarea energiei termice
populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea
apei calde de consum, prin sisteme publice
centralizate de alimentare cu energie termică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
430/2004, cu modificările ulterioare;

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

- Sursa majorării propuse
este susţinută de
amendamentele de la
poziţiile 2 şi 3.
- Suma iniţială propusă nu
prezintă garanţia stopării
debranşărilor de la sistemul
centralizat şi nici a stopării
restrângerii acestui sistem.
- Precaritatea sistemului
centralizat existent
presupune acordarea unor
sume mult mai mari pentru
o perioadă restrânsă, în
vederea modernizării şi
dezvoltării acestuia.
-  Să existe siguranţa că din
fondurile proprii sau
transferate, autorităţile
administraţiei publice locale
alocă obligatoriu sumele
necesare modernizării şi
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dezvoltării sistemului
centralizat.

 6 CAPITOLUL IV
Art.13 e) 400,0 milioane lei destinate finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale, prevăzute în anexa nr.6, a căror
repartizare, pe unitati administrativ – teritoriale,
se face în funcţie de lungimea acestora, prin
decizie,  de către directorul directiei generale
a finantelor publice judetene, dupa
consultarea primarilor si presedintilor
consiliilor judetene;

CAPITOLUL IV
Art.13 e) 402,0 milioane lei destinate finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
prevăzute în anexa nr.6, a căror repartizare, pe unitati
administrativ – teritoriale, se face în funcţie de
lungimea acestora, prin hotărâre,  de către consiliul
judeţean, dupa consultarea primarilor;

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile - PSD

Prin reducerea sumei de la
lit. a).
Directorul directiei generale
a finantelor publice judetene
nu poate decide repartizarea
sumelor pentru comunitatea
care si-a ales un consiliu
judetean tocmai pentru a le
rezolva astfel de probleme.

 7 Art.13 lit.f) 340,0 milioane lei pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spaţiul rural care se vor repartiza pe judeţe şi
proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului
potrivit prevederilor art.8 alin.(2) din Ordonanţa
Guvernului nr.7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spaţiul rural.

Art.13 lit.f) 340,0 milioane lei pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spaţiul rural care se vor repartiza
pe judeţe pentru proiecte eligibile prin hotărâre a
Guvernului potrivit prevederilor art.8 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul
rural.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Textul iniţial lasă să se
înţeleagă că repartizarea se
va face pe judeţe, pe de o
parte şi pe proiecte eligibile,
pe de altă parte.
În realitate, repartizarea
trebuie să se realizeze pe
judeţe numai pentru proiecte
eligibile.

 8 Art.14 alin. (8) Din bugetele locale se
finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor
de transport feroviar pe liniile interne pentru
personalul didactic preuniversitar, potrivit
prevederilor art.107 alin.(4) din Legea
nr.128/1997 privind statutul personalului
didactic, cu modificările şi completările
ulterioare.

Se elimină

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Facilitatea respectivă este
stabilită prin Legea
nr.128/1997 şi trebuie
finanţată din bugetul
Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, aşa cum facilităţi
similare sunt finanţate de
către ministerele respective.
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 9 Art.15 alin.(1) În anul 2007 se acordă
transferuri de la bugetul de stat către bugetele
locale, în sumă de 70,0 milioane lei, pentru
investiţii finanţate parţial din împrumuturi
externe la a căror realizare contribuie şi
Guvernul, potrivit legii.

Art.15 alin.(1) În anul 2007 se acordă transferuri de
la bugetul de stat către bugetele locale, în sumă de
70,0 milioane lei, pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe la a căror realizare
contribuie şi Guvernul, potrivit legii.
Transformările vor fi suplimentate la fiecare
rectificare a bugetului, dacă există solicitări
justificate pentru aceasta.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Este necesară această
garanţie în cazul în care
pentru investiţii finanţate
parţial din împrumuturi
externe, la care contribuie şi
Guvernul, s-au epuizat
fondurile alocate, pentru a
nu bloca acest tip de
investiţie.

 10 Anexa nr.1
Capitol 7001
Subcapitol 03
pg.31

Suplimentarea fondurilor pentru dezvoltarea
sistemului de locuinţe.

Prevederi: 376.671 mii lei
Propunere: 540.000 mii lei
Surse: buget de stat, prin redistribuire

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep. Aurelia Vasile - PSD

Suplimentarea fondurilor
necesare pentru dezvoltarea
sistemului de locuinţe este
necesară pentru continuarea
dezvoltării sistemului,
propunerea fiind la nivelul
fondurilor prevăzute în anul
2006.

 11 Anexa 4 De reformulat Anexa 4 prin diminuarea
proporţională a sumelor repartizate

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Dacă se acceptă amendarea
articolului 13 lit.a) (poziţia
2).

 12 Anexa 5 De reformulat Anexa 5 prin diminuarea
proporţională a sumelor repartizate

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Dacă se acceptă amendarea
articolului 13 lit.b)
(poziţia3).
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 13                                                Anexa nr.6
SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2007

Nr.                                           - mii lei -
crt.  Judeţul                                Suma
................................................................
29. Neamţ                                    8.767

Anexa 6

                                               Anexa nr.6
SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2007

Nr.                                           - mii lei -
crt.  Judeţul                                Suma
................................................................
29. Neamţ                                    10.767

Dep.Iulian Iancu – PSD

De reformulat Anexa 6 prin diminuarea
proporţională a sumelor repartizate

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Prin corelare cu amend. de
la pct.5

Dacă se acceptă amendarea
articolului 13 lit.d)(poziţia
5)

 14 Anexa 9
Capitolul I Secţiunea A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
 punctul1 :
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi
societăţile comerciale de sub autoritatea
consiliilor judeţene

Anexa 9
Capitolul I Secţiunea A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
 punctul1 :
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi
societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor
judeţene, sau la care acestea sunt acţionari.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Există şi societăţi
comerciale la care consiliile
judeţene au calitatea de
acţionari.

 15 Anexa 9
Capitolul I Secţiunea A. Venituri

Se elimină Impozitul pe mijloacele de
transport se varsă, conform
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( impozite, taxe şi alte venituri)
Punctul 5 litera a) :
a) Impozitul pe mijloacele de transport

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

reglementărilor în vigoare,
la bugetele locale.

 16 Anexa 9
Capitolul I Secţiunea A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
Punctul 5 litera b):
 b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe
şi autorizaţii de funcţionare.

Se elimină

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Nu există reglementări prin
care Consiliile judeţene
eliberează licenţe sau
autorizaţii de funcţionare.

 17 Anexa 9
Capitolul I Secţiunea A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
Punctul 6 litera a) :
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor
autonome de sub autoritatea consiliilor
judeţene.

Anexa 9
Capitolul I Secţiunea A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
Punctul 6 litera a) :
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de
sub autoritatea consiliilor judeţene sau la care
acestea sunt acţionari.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Există şi societăţi
comerciale la care consiliile
locale au calitatea de
acţionari.

 18 Anexa 9
Capitolul I Secţiunea A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
Punctul 13 litera e) :
e) Subvenţii pentru reabilitarea termică a
clădirilor de locuit.

Se elimină

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

În programele de reabilitare
termică a clădirilor,
conform OUG nr.187/2005,
aprobată prin Legea
nr.260/2006 sunt implicate
numai consiliile locale.

 19 Anexa 9
Capitolul I Secţiunea B Chetuieli
Punctul 11, litera b)
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor,
serviciilor şi dezvoltării comunale.

Anexa 9
Capitolul I Secţiunea B Chetuieli
Punctul 11, litera b)
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi
dezvoltării comunitare.

Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de
utilităţi publice a înlocuit
termenul „comunale” cu
termenul „comunitare”.
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Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

 20 Anexa 9
Capitolul I Secţiunea B. Chetuieli
Punctul 13, litera a 2):
a2) Programe de dezvoltare regională şi locală.

Anexa 9
Capitolul I Secţiunea B. Chetuieli
Punctul 13, litera a2):
a2) Programe de dezvoltare comunitară, regională şi
locală.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de
utilităţi publice vizează
înfiinţarea asociaţiilor de
dezvoltare comunitară, care
vor avea propriile programe
de dezvoltare comunitară,
care nu pot fi confundate cu
programele de dezvoltare
regională.

 21 Anexa 9
Capitolul II Secţiunea A. Venituri
Punctul 1 :
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi
societăţile comerciale de sub autoritatea
consiliilor locale.

Anexa 9
Capitolul II Secţiunea A. Venituri
Punctul 1 :
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi
societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor
locale sau la care acestea sunt acţionari.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD

Există şi societăţi
comerciale la care consiliile
locale au calitatea de
acţionari.

Consilier, Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                        Consilier, Doina Bădică
Consilier, Viorela Gondoş                                                                                                                                          Expert, Ramona Corbu
Expert, Isabele Robe
Expert, Daniel Bădina
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